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Nádszegi

"Október itt van, hűvös a hajnal, / Telet idéz a fagyos éj, 
A galagonya izzó ruháját, / Pirosra csókolta a dér." 2/2022
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HírHARANG

Nyári 
programok

Önkormányza-
ti napló

Az igazgató úr

24-27. OLD.

3-4. OLD.

10-11. OLD.

Tisztelt lakosok, 
kedves nádszegiek!
KACZ ÉVA, NÁDSZEG POLGÁRMESTERE

Ahagyományos beköszönőmben próbá-
lok általában személyes hangot megütni, 
próbálom felvázolni, mi vagy mik voltak 

azok a témák, amik a leginkább foglalkoztattak 
az utolsó Hírharang kiadása óta. Közeledve 
a választási időszakom leteltéhez azonban 
egyre gyakrabban kapom magam rajta, hogy 
4 évet összegzek és elszámolást tartok ma-
gammal szemben. Eltelt 4 év, egy ciklus és 

így vagy úgy, de valamilyen módon biztosan 
változni fognak a dolgok. És ez így van rend-
jén, hiszen az életben egyetlen dolog biztos 
csak, a változás. Esetünkben, ha más nem, 
a képviselőtestület összetétele mindenképp, 
hiszen négy képviselő, akik régóta tagjai vol-
tak a testületnek, úgy döntöttek, befejezik ezt 
a fajta társadalmi munkát. Nekik négyüknek: 
Bartalos Lászlónak, Czakó Tibornak, Nagy Bé-

(Hajas György)
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Vážení obyvatelia, 
milí Trstičania!
ÉVA KACZ, STAROSTKA OBCE

BEKÖSZÖNŐ | ÚVOD

lának és Németh Melindának tiszta szívből 
köszönöm az eddigi munkájukat. Teljes 
odaadással tettek községünkért, időt és 
energiát nem spórolva. A fizetséget pedig 

V mojom tradičnom úvode sa sna-
žím vždy písať trošku osobnejšie 
o mojich myšlienkach a veciach, 

ktoré ma zamestnávali od posledného 
vydania Hírharangu. Rozmýšľala som aj 
tentokrát, že o čom by som to mala písať, 
avšak v myšlienkach som sa stále vracala 
k tomu, že končí moje prvé 4 ročné obdo-
bie starostky a patrí sa urobiť zúčtovanie 
a uzávierka. Prvé štvorročné obdobie je 
za mnou a či pokračujem alebo nie, ča-
kajú nás zmeny. V konečnom dôsledku 
nie je to až také zlé, veď v živote je len 
jedna istota, a tou je zmena. V našom 
prípade sa zmena bude určite týkať zlo-
ženia obecného zastupiteľstva, nakoľko 
niektorí súčasní poslanci a poslankyňa 
už avizovali, že nechcú pokračovať v tej-
to činnosti. Tí, ktorí nepokračujú ďalej 
sú László Bartalos, Tibor Czakó, Vojtech 
Nagy a Melinda Németh. Im patrí poďa-
kovanie za ich 4 ročnú prácu, ktorú robili 
s plným nasadením a elánom za takmer 

vatikáni valutában mérték, hiszen az alig 
100 EUR éves jussukat általában felaján-
lották év végén valamilyen Nádszegen 
működő közhasznú társulatnak. Bartalos 
Laci a sport terén nyújtott maradandót 
karöltve a sportszervezet elnökével, Szabó 
Ferenccel. 40 éve nem volt Nádszegnek 
bajnok csapata, idén ez sikerült. Czakó Ti-
bor a Környzetevédelmi bizottságban vál-
lalt munkát Gombos Károllyal. Nyomoztak, 
kerestek, kiszámolták, hogy tudnák a falu 
hulladékgazdálkodását a leghatékonyab-
bá tenni, hogy készek legyünk az új idők 
kihívásaira. Nekik köszönhető a szemét-
gyűjtőszigetek gondolata, az éves rend-
szerességgel megvalósuló „Takarítsuk ki 
Nádszeget” nap, és hogy a szemétilletéket 
községünkben még mindig a környéken 
a legalacsonyabban tudjuk tartani. Nagy 
Béla tűzoltóparancsnoknak elvitathatatlan 
szerepe van a nádszegi önkéntes tűzoltó-
szervezet virágzásában. A férfiakon kívül 
újra versenyeznek a lányok és sikerült új-
raindítani a fiatalok alakulatát is. A tűzol-
tószertár kibővült, új technikával tudtuk 
felszerelni, két járás profi csapat mellett 
is hangsúlyos a nádszegi önkéntes tűzoltó 

szervezet. Számítanak, mert számíthatnak 
rájuk a hivatásosok is. Németh Melinda 
munkája a Pénzügyi bizottságban töb-
bé kevésbé láthatatlan maradt, hiszen az 
eredményt vagy a polgármester, vagy 
a bizottság elnöke, Gányi Zsolt prezen-
tálta. Azonban Melinda olyan elképesztő 
háttérmunkát végzett a dokumentumaink 
elemzésénél, a község vagyonjogi helyze-
tének tisztázása körül, mint amilyet Lukács 
Robi végez kint az építkezések körül.

Hálásan köszönöm az egész testület-
nek, mind a tizenegyüknek az elmúlt 4 
év munkáját. Csodálatos csapat voltunk. 
Sokan azt gondolják, hogy a polgármester 
micsoda nagyhatalmú ember! Valójában 
csak akkor van ereje bármit is tenni és 
megváltoztatni, ha a csapat, amelyik mö-
götte áll, egyfelé húzza a hajót! A miénk 
így tett. Mindenkinek meg volt a maga 
szakterülete, és abban nyújtotta a lehető 
legjobbat! Mindannyian felelősségteljesen 
álltak a feladathoz, hozták tudásuk legja-
vát azért, hogy községünkben jól menje-
nek a dolgok. Én azt hiszem, ez nagymér-
tékben sikerült is. Köszönöm nekik!

vatikánsku valutu. 100 EUR ročne, ktoré 
na konci roka väčšinou ponúkli niektorej 
verejnoprospešnej organizácii v obci sa 
nedá považovať za výplatu. Laco Bartalos 
pracoval v oblasti športu a spolu s pred-
sedom Športového zväzu Ferencom 
Szabóm sa im podaril historický úspech, 
ktorý sa naposledy podaril pred 40 rokmi. 
Trstice vyhrali V. Ligu! Tibor Czakó praco-
val v oblasti ochrany životného prostredia 
spolu s Karolom Gombosom. Skúmali, 
chodili, rátali, pýtali sa a vymysleli najlepší 
model odpadového hospodárstva v našej 
obci, ktorý nás pripravuje aj na nové výzvy 
nových dôb. Vymysleli a zorganizovali 
odpadové ostrovčeky, aktivitu „Uprac 
svoju dedinu“ každý rok a vďaka týmto 
opatreniam sa nám darí držať poplatok za 
odpad stále na najnižšej úrovni v porovna-
ní s okolitými dedinami. Pán Vojtech Nagy 
je hasič, vďaka ktorému sa začalo opäť 
dariť Dobrovoľným hasičom v obci. Muži 
už podali obrovský výkon pri zásahoch 

a na súťažiach, ale podarilo sa znovuzor-
ganizovať dievčatá, a tiež mládežnícku 
sekciu. Zbrojnica sa rozšírila, zakúpila sa 
lepšia technika a mužstvá profesionálnych 
hasičov z dvoch okresov sa spoliehajú, 
lebo sa na našich dobrovoľných hasičov 
môžu spoliehať. Práca Melindy Németh 
vo Finančnom výbore možno nebola až 
taká výrazná navonok, nakoľko výsledky 
práce tohto výboru väčšinou prezentuje 
starosta alebo predseda výboru, Zsolt 
Gányi. Tieto výsledky však bolo možné 
prezentovať len vďaka tomu, že Melinda 
vykonala neskutočné množstvo mravčej 
roboty pri skonsolidovaní verejných pros-
triedkov obce a pri urovnaní majetkopráv-
nych vzťahov obce. Porovnať sa to dá 
s Robim Lukácsom, ktorý túto prácu robil 
pri vonkajších prácach. Bez tejto roboty by 
sme neboli až takí úspešní v konsolidácii 
našich vonkajších vzťahov a patrí jej za to 
obrovská vďaka!  
Chcem využiť túto príležitosť sa poďa-
kovať celému obecnému zastupiteľstvu 
za uplynulé 4 roky. Boli sme skvelý tím! 
Mnohí z Vás si myslia, starosta má obrov-
skú moc a široké kompetencie. Pravda je 
však taká, že starosta má moc iba vtedy, 
ak má za sebou silný tím a ťahajú za je-
den povraz. Naše družstvo ťahalo a podľa 
môjho názoru je to aj vidno na výsledkoch. 
Každý z nich mal svoj odborný úsek, kde 
sa mohol realizovať a robiť v ňom najlep-
šie, ako len vie. Každý z nich sa postavil 
k robote zodpovedne, ponúkli svoje ve-
domosti a schopnosti, aby veci verejné 
fungovali dobre v našej obci. Ďakujem 
im všetkým! 
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FALUFEJLESZTÉS terén a következő in-
tézkedéseket terveztük:

További útszakaszok folyamatos felújí-
tása és karbantartása
Az elmúlt 4 év alatt csaknem 14 000 m2 
utcát aszfaltoztunk le. Ez 14 összefüggő 
szakasz, utca vagy járda felújítását jelen-
ti. Ilyen mértékű és léptékű útfelújításra 
még nem volt példa községünkben! Ami 
jó hír, és nagyon örülök ennek az iránynak, 
hogy mivel községünk vállalkozói is tudnak 
számolni az éves őszi aszfaltozással, be 
tudják ütemezni a saját aszfaltozási meg-
rendeléseiket is. Így együtt a falu útjaví-
tásai mellett sok minden mást is sikerül 
javítani, szépíteni.

A kultúrház épületének és udvarának 
teljes körű felújítása
Ez a vállalás megvalósítás alatt áll. A pro-
jektdokumentációk elkészültek, a vissza 
nem térítendő támogatásra a kérvény be 
van adva, egyelőre várjuk a kiértékelést. 
Addig is előkészítettük a kultúrházat a 
felújításra, kiköltöztek a szolgáltatások, 
amelyeket ott nyújtottunk, bármikor neki 
lehet állni a felújításnak.

Középületeink további fejlesztése és 
felújítása
Középületeinket folyamatosan újítottuk 
fel a 4 év alatt. A legnagyobb változáson 
az egészségügyi központ esett át, ahol 
megtörténtek a nyílászárók cseréi, fűtés-
rendszer cseréje, a tető szigetelése, a külső 
szigetelés és az akadálymentes feljáró a 
gyermekorvosi rendelőbe. A községi hi-
vatal részleges felújításon esett át, meg-
történt a tetőcsere, nyílászárók cseréje 
és az eskető terem teljeskörű felújítása. 
Jelenleg is elbírálás alatt van a községi 
hivatal külső szigetelésére és napkollek-
torok elhelyezésére beadott pályázatunk. 
A község munkaudvara és a garázsok is 

Eljött a számadás ideje, röpke hónap múl-
va önkormányzati választásokat tartunk 
községünkben. A politikai erényekről van 
egy elterjedt mondás, miszerint milyen 
politikus az, amelyik még ígérni sem tud? 
Önökre bízom a többségében MKP-s kép-
viselőtestület és az én politikai erényeim 
elbírálását. Hogy ezt minél könnyebben 
megtehessék, lássuk, mihez kértük a 
támogatásukat 2018-ban, mit ígértünk 
legutóbb.

Ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó
KACZ ÉVA

ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ
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megújultak, szintén új tetőt, szigetelést, 
nyílászárókat, új beállókat kaptak a köz-
ségi munkagépek. A gyűjtőudvaron új 
hangár épült a szelektív hulladék válo-
gatására. A nyugdíjasklubban új aljzat ké-
szült, kéményjavítás, beázás elhárítás és 
tetőszigetelés és minden olyan dolog, ami 
az épület fenntarthatósághoz szükséges. 
A halottasház is megújuláson esett át, új 
hűtőt, festést és borítást kapott ez a köz-
épület. A tűzoltószertár bővítését pedig a 
Belügyminisztérium vissza nem térítendő 
támogatásából valósítottuk meg.

A község fenntartható gazdasági mű-
ködése
Előnytelen hiteleinket összevontuk és 
egy hosszú távon is nagyon előnyös hi-
telszerződéssel váltottuk ki. A 4 év alatt 
több ezer euró volt a spórolásunk csak a 
kamatokon. Költségvetésünk és a gazdál-
kodásunk kiegyensúlyozott volt, miköz-
ben a tartalékalapunkat először sikerült 
létrehozni, majd folyamatosan bővíteni. 
Minden szó és kimutatás helyett azonban 
a mellékelt grafikonon megtekinthető a 
Pénzügyminisztérium által kezelt portál 
kimutatása, amely a főellenőr és a függet-
len könyvvizsgáló (auditor) által leellenőr-
zött és jóváhagyott gazdasági mutatókat 
tartalmazza. Ebből egyértelműen kitűnik, 
hogy mennyire gazdálkodtunk jól.

Ipari park létrehozása
Az ipari park megvalósult, a bekötőutak 
elkészültek és azok használatba vételi 
engedélyei kiadatásra kerültek. Miután 
elkészült, számos megkeresést kaptam 
idegen vállalkozóktól, hogy szeretnének 
részt venni a projektben. Külön öröm szá-
momra, hogy csak nádszegi vállalkozók 
foglalták el az érintett területet.

Községünk főterének kialakítása
Ezt a vállalást nem sikerült teljeskörűen 

teljesíteni. Tervben volt egy komplex, nagy 
főtér kialakítása szabadtéri színpaddal, erre 
tettünk is lépéseket az öreg iskola alatti 
terület visszavásárlásával. A Pizzeria gyö-
nyörű felújításával azonban, és az iskola 
udvarán megvalósult szabadtéri színpad 
miatt a terv okafogyottá vált, és újra kellett 
tervezni a Fő tér elrendezését is. 

Vízelvezetés hatékony megoldása
Az elmúlt 4 év alatt évente csaknem 4-5 
vízvesztő került kiépítésre, hogy a legna-
gyobb gócpontokat, amelyek problémát 
okoznak hirtelen esőzéskor, megszüntes-
sük. Ez a vízelvezetés hatékony módjának 
bizonyult. Sajnos az egyre szélesebb körű 
beépítésekkel folyamatosan új gócpontok 
alakulnak ki. 

Termelői piac létrehozása
A termelői piac helyszínének rendezése 
folyamatban van, vagyonjogi eljárást kell 
lefolytatnunk, amely elhárítja az akadályo-
kat a piac kialakítása elől a falu közepén.

EGÉSZSÉGÜGY

Korszerű egészségügyi központ kialakí-
tása, parkolási lehetőségekkel
Ahogy feljebb feltüntettem, a parkolók 
kialakítása megvalósult, ahogy az épület 
teljeskörű rekonstrukciója is. Továbbá kiala-
kításra került egy új rendelő, amely szakor-
vos által bérbe vehető, tovább szélesítve 
az egészségügyi szolgáltatások skáláját.

Elérhető egészségügyi szolgáltatások 
létrehozása
A meglévő egészségügyi szolgáltatások 
következőképp bővültek az elmúlt idő-
szakban. Új fogorvosi rendelő nyílt köz-
ségünkben, új gyógyszertár, látásvizsgálat 
és szemüvegkészítés, gyermekpszicho-
lógusi szakrendelő, ill. gyógypedagógusi 
szakellátás. 
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ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ

OKTATÁSÜGY, IFJÚSÁG, KULTÚRA ÉS 
SPORT

Iskolai infrastruktúra fejlesztése
Az elmúlt 4 év alatt megduplázódott a köz-
ségi hozzájárulás az iskolák fenntartására. 
Összehasonlításképp tüntetem csak fel, 
hogy 2014-ben a község 132 000 EUR-
val járult hozzá az iskolák és az óvodák 
fenntartásához egy évben. 2018-ban 
180 000 EUR éves hozzájárulással vettük 
át a költségvetést. 2019-ben ezt az ösz-
szeget megemeltük 249 000 EUR-ra és 
a 4 év alatt feltornáztuk 320 000 EUR-ra. 
Ez a fenntartási hozzájárulás tartalmazza 
az óvodák energiaköltségeit és az óvodák, 
napközik és nem pedagógiai alkalmazottak 
bérköltségét. Ebben az összegben nincse-
nek benne a szabadidőközpont és az iskolai 
étkezde költségei. 
Az iskolák és óvodák fenntartásához való 
anyagi hozzájáruláson kívül az elmúlt 4 
évben folyamatosan újítottuk fel az épü-
leteinket. A magyar óvoda körülményei 
folyamatosan javulnak 2017 óta, de 2021-
ben sikerült megvalósítani a szlovák óvoda 
körülményeinek javítását is. Új osztályt, 
hálótermet és étkezdét kapott a szlovák ovi 
nagycsoportja, teljesen új berendezéssel. 
Így meg tudtuk növelni a szlovák óvoda 
befogadóképességét is. Az iskola udvarán 
található szabadtéri színpad a község jelen-
tős anyagi hozzájárulásával valósult meg. 
Elmondhatjuk hát, hogy mind a szlovák, 
mind a magyar iskolának sikerült szinte 
megdupláznia a bevételét, és jelentős inf-
rastrukturális fejlesztések valósultak meg 
az elmúlt 4 évben. 

Községünk játszóterének felújítása, 
multifunkciós sportpálya (télen korcso-
lyapálya), kültéri edzőterem kialakítása
A játszótér felújítása megvalósult, ahogy 
új játszótér létrehozása is. Az új játszóte-
ret úgy helyeztük el, hogy stratégiailag 
kihasználható legyen az iskolások, napkö-
zisek számára is, védett területen legyen 
és bővíthető legyen abban az esetben, ha 
erre módunk lesz a továbbiakban.
2019-ben megtörtént a műfüves fut-
ballpálya karbantartása és újbóli 
üzembehelyezése, ugyanis ezt megelő-
zően 1 éve használhatatlan és veszélyes 
állapotban volt. Szintén ebben az évben 
történt felszerelésre a kültéri edzőterem 
az iskola udvarán Nagyszombat megye 
hozzájárulásával.

Műjégpályát 2019 óta biztosít a község a 
gyerekeknek, elsősorban az ádventi és ka-
rácsonyi időszakban. Körültekintő piacku-
tatás után sikerült elérni, hogy olcsóbban, 
de folyamatosan nagyobb méretű jégpá-
lyát tudunk bérbe venni, mint a legelső év-
ben. Az első évben volt 100 m2-es a pálya, 
2021-ben már alacsonyabb bérleti díjjal 
240 m2-es pályát sikerült felállítani. Ha a 
járványügyi helyzet megengedi, idén újra, 
még nagyobb jégpálya köré szervezzük 
a hagyományos ádventi vasárnapjainkat.

A községi futballpálya szintén teljeskörű 
felújításon esett át, ma már egy automata 
öntözőrendszerrel ellátott játékos pálya és 
egy edzőpálya áll a játékosok és a sportolni 
vágyók rendelkezésére. 

KÖRNYEZETVÉDELEM

Szelektív hulladékgyűjtés kibővítése
Erről a vállalásunkról talán még írnunk sem 
kell, olyannyira életünk részévé vált a sze-
lektív hulladékgyűjtés az elmúlt 4 év során. 
A folyamatosan bővülő szolgáltatásainknak 
köszönhetően, szinte minden szelektálha-
tót át tudunk venni a gyűjtőudvarunkon.  Itt 
is sikerült jelentős eredményeket elérnünk, 
számszerűleg a felére csökkentettük a ki-
termelt háztartási hulladék mennyiségét 
2018-hoz képest. Lássuk a számokat.

2016 1445 t háztartási hulladék

2017 1460 t háztartási hulladék

2018 1589 t háztartási hulladék

2019 1216 t háztartási hulladék

2020 1019 t háztartási hulladék

2021 927 t háztartási hulladék

ni, hogy a község segítségére szoruljunk. 
Az ilyen helyzetekben a község mindig 
segítő kezet nyújtott az elmúlt 4 évben. 
Ingyenes teszteléseket biztosítottunk a 
község lakosai számára, külön ügyelve arra, 
hogy a legnagyobb munkaadók egyszerre 
küldhessék alkalmazottaikat tesztelésre, 
lecsökkentve ezzel a fertőzés veszélyét. 
Maszkokat gyártottunk és osztottunk, 
nyugdíjasainknak ingyenes gyógyszer- és 
vitamincsomagot biztosítottunk. Iskolá-
inknak, közintézményeinknek, egyes üz-
leteknek fertőtlenítőszert és fertőtlenítést 
biztosítottunk. Mindig éppen azt, amire 
szükség volt aktuálisan és az elmúlt időszak 
igazán sokszínű volt ebben a kérdésben.

Nyugdíjasaink számára külön intézkedése-
ket vezettünk be. Megemeltük az idősek 
iránti tisztelet hónapjában megvalósuló jut-
tatás összegét 5 EUR-ról 10 EUR-ra, amely 
a jelenlegi energia- és élelmiszerár-növe-
kedés mellett több, mint aktuális. Továbbá 
lehetővé tettük nyugdíjasainknak, hogy 
az iskolai étkezdéből ebédet rendeljenek 
kedvezményes áron 2,80 EUR-ért.

AMIT NEM ÍGÉRTÜNK, DE MÉGIS SI-
KERÜLT:

• 20 év után új utcát nyitni a fiatal nádszegi 
családoknak építkezési szándékkal;

• lezárni több nagy horderejű ellenőrzést, 
amelyek a szociális lakások építésére és 
felhasználására irányultak úgy, hogy nem 
a községet terhelték az esetleges károk;

• elrendezni a község és a Tolerancia n. o. 
közti vagyonjogi visszásságokat;

• iskolai étkezdét nyitnunk, teljeskörűen 
felszerelnünk és üzembe helyeznünk 
hitel nélkül;

• új, belső területeket visszavásárolni a 
község részére, amelyek alkalmasak be-
ruházási szándék vagy közösségépítés 
megvalósítására. Ilyenek pl. az orvosi 
rendelők körüli területek, a szlovák óvoda 
melletti telek, a falu központjában az öreg 
iskola egykori helyszíne, ill. a Greenpark 
melleti üres terület;

• 5 teljesen új, nagy teljesítményű 
trafoállomással biztosítani a község 
áramellátását;

• kamerarendszer kiépítésével ügyelni a 
nagyobb közbiztonságra;

• pezsgő kulturális életet szervezni a 
COVID ellenére is: gyermeknap, Szent 
István napok, gulyásfesztivál, adventi 
ünnepségsorozat.

Összefoglalásként, a sok beteljesült ígéret 
mellett találunk pár folyamatban lévőt és 
sok olyan dolgot is, amit nem terveztünk, 
nem ígértünk és mégis sikerült megvaló-
sítanunk. Fontos, hogy legyenek céljaink, 
vezérfonalunk, de nem szabad félnünk 
lelépni a kitaposott útról, néha kilépnünk, 
hogy elérjünk valami mást is, mint a ter-
vezett. Köszönöm a képviselőtestület és 
a magam nevében is a bizalmat, amivel 4 
éve megtiszteltek minket.

A kanalizáció további szakaszainak ki-
építése
A kanalizáció további szakaszainak kiépíté-
se erős összefüggésben van a tisztítóállo-
másunk technikai állapotával, vagyis amíg 
nincs új tisztítóállomásunk, nem bővíthető 
a csatornahálózat sem. Jó hír, hogy je-
lenleg is dolgozunk a tisztítóállomás pro-
jektdokumentációján, a csatornahálózat 
kiépítésének aktualizált papírmunkájával 
már végeztünk. Egy nagy projektben fog 
megvalósulni párhuzamosan a tisztítóállo-
más rekonstrukciója és a csatornahálózat 
építése.

Pihenőpark és tanösvény kialakítása 
a Kis- Duna partján a kirándulni vágyók 
részére
Nádszeg katasztere meglehetősen kicsi, 
és a Kis-Duna és az ahhoz tartozó területek 
nem tartoznak Nádszeg községhez, de 
még csak a galántai járáshoz sem. Ez a 
tervünk sajnos léket kapott a vagyonjo-
gi eljárások miatt. Nem építhetünk sem 
községi, sem pályázati összegből semmit 
olyan területen, amely nincs a község tulaj-
donában vagy vagyonjogilag, hosszútávú 
bérleti szerződéssel rendezve. 

SZOCIÁLIS ÜGYEK

Megfelelő szociális ellátás biztosítása 
rászorulók számára
Az elmúlt időszak járványügyi helyzete 
megtanított arra, hogy nem kell ahhoz 
feltétlenül szociálisan rászorulónak len-



5HÍRHARANG

VÁLASZTÁSOK 2022

Szlovákiában 2022. október 29-én (szombaton) összevont ön-
kormányzati és megyei választások lesznek. Változás van a 
választások időpontjában, 7:00 órától ezúttal csak 20:00 óráig 
adhatják le voksaikat a választóhelységekben. Nádszegen a 
megszokott helyeken fog zajlani a szavazás, a három helyszín 
továbbra is a Községi Hivatal (ezúttal az eskető teremben), a 
kultúrház és az alapiskola.

A választáson egy fehér és egy kék borítékot kap a választó. A 
helyi képviselőjelöltekre és a polgáramesterjelöltre leadott vok-
sokat a fehér borítékba kell tenni, a megyei képviselőjelöltekre és 

a megyeelnökre leadott voksokat pedig a kék borítékba. Ezután 
a borítékot a színének megfelelően a fehér, illetve a kék urnába 
kell dobni. Ha a választó nem a megfelelő színű borítékba teszi 
a szavazólapot, vagy a borítékot nem a megfelelő urnába dobja, 
a szavazata érvénytelen.

Önkormányzati választások

A törvényes módon regisztrált jelöltek párthovatartozás szerint a következőek:
A SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók. (ALIANCIA 
– Maďari. Národnosti. Regióny.) párt az MKP, a MOST – HÍD párt 
és az Összefogás egyesülésével jött létre az egységes magyar 
érdekképviselet eléréséért.

1. Almási Árpád, 44 éves vállalkozó

2. Borka Árpád, 51 éves, vállalkozó

3. Cserkó János, 44 éves, vállalkozó

4. Forró Zoltán, Ing., 39 éves, agrármérnök

5. Gányi Zsolt, Mgr., 42 éves, pénzügyi igazgató

6. Gombos Károly, 49 éves, vállalkozó

9. Horváth Ferenc, Ing., 29 éves, építészmérnök

11. Juhos Zoltán, 52 éves, vállalkozó

13. Lukács Róbert, Ing., 42 éves, gépészmérnök

14. Rózsa Beatrix, 59 éves, vállalkozó

15. Vavrek Éva, Ing., 35 éves, építészmérnök

A Magyar Fórum (Maďarské Fórum) párt 2019-ben alakult Simon 
Zsolt vezetésével, aki a MOST - HÍD pártból való kilépése után 
alapított új pártot. 

7. Győri Péter, 46 éves, laboráns

8. Győry Árpád, 59 éves, vállalkozó

10. Juhos Flórián, 51 éves, autószerelő

12. Kovács Gábor, 57 éves, vállalkozó 

A Szövetség – Aliancia párt jelöltjei Nádszegen: A Magyar Fórum (Maďarské Fórum) párt jelöltjei Nádszegen:

a 

A 
k-
s 

k á h á i kö k ő k

2022. 
október 29.

Kérjük, éljen demokratikus 
jogával, és vegyen részt 

a szavazáson.
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Negyedi Edit
FÜGGETLEN POLGÁRMESTERJELÖLT

AZ ÍRÁST VÁLTOZTATÁS NÉLKÜL KÖZÖLJÜK. 

VÁLASZTÁSOK 2022

MI INDÍTOTT EL ARRA, HOGY FÜG-
GETLEN POLGÁRMESTERJELÖLTKÉNT 
INDULJAK?

Független polgármesterjelöltként indu-
lok, mivel úgy látom, hogy az emberek-
nek elegük van a pártcsatákból. Távol 
szeretném magam tartani minden olyan 
helyzettől, amelyet a nagypolitika beár-
nyékolhat. Ha az ember háta mögött egy 
politikai párt áll, gyakran a pártnak olyan 
elvárásai, indítékai vannak, amelyek nem 
biztos, hogy egyeznek a választó polgár 
érdekeivel. Ezenfelül elvárásaik lesznek 
az általuk támogatott személy elkötele-
zettségével kapcsolatban is.

Indulásom egyetlen motivációja: tudáso-
mat, tapasztalatomat, kapcsolatrendsze-
remet és munkámat Nádszeg fejlődésére 
szeretném fordítani.

VÁLASZTÁSI PROGRAM, CÉLOK AZ 
ELKÖVETKEZŐ 4 ÉVRE

• a magyar és szlovák nemzetiségű lako-
sok közti jó viszony fenntartása

• az emberek képviselete egy átlátható 
és nyílt politikával

• az óvodások, iskolások és nyugdíja-
sok étkezési támogatása, kiemelt fi-
gyelemfordítás a hátrányos helyzetű 
emberekre

• Nádszeg kulturális életének fenntartá-
sa, színesebbé tétele

• a kultúrház belső és külső renoválása, 
korszerűsítése

• a kanalizáció kiépítésének folytatása 
ill. befejezése Nádszeg egész területén

• a közutak és járdák renoválása és kiépí-
tése az egész község területén

• a kültéri megvilágítás bővítése és kor-
szerűsítése az egész község területén

• az összes sportszervezet támogatása
• új vállalkozások és munkahelyek lét-

rehozása, és a meglévők támogatása
• több Európai Uniós pályázati lehetőség 

kihasználása
• minden testületi ülés előtt egy lakos-

sági fórum megrendezése
• a környezettudatos élet fenntartása, 

fejlesztése
• a lakosok és a vállalkozások boldogu-

lásának támogatása
• a családok anyagi biztonságának se-

gítése
• az emberek képviselete egy átlátható 

és nyílt politikával
• erkölcsös közélet

Negyedi Editnek hívnak, már 28 éve Nádszeg az otthonom. Egy család-
centrikus, nyitott, határozott és korral haladó személyiség vagyok. 32 éve 
segítek az embereken az egészségügyön keresztül.
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Kacz Éva
A SZÖVETSÉG-ALIANCIA POLGÁRMESTERJELÖLTJE

MI INDÍTOTT EL ARRA, HOGY POLGÁR-
MESTERJELÖLTKÉNT INDULJAK?

Az első választási ciklusom elején többen 
mondták, hogy az első négy évben csak 
beletanul az ember, az azután következő 
időszakok lesznek majd az igaziak. Hitet-
lenkedve fogadtam ezt a véleményt, de 
meg kell valljam, igazuk volt. Annak el-
lenére, hogy azt gondolom, sok minden 
megvalósult és sok mindent elrendeztünk 
és elindítottunk az elmúlt 4 év során, sok 
tennivaló vár még ránk! Rengeteget dol-
goztunk azon, hogy a falu ügyeit átlátható-
vá tegyük, vagyonjogi és anyagi helyzetét 
stabilizáljuk és jobbá tegyük. Kilábaltunk az 
adósságokból, képesek vagyunk hitel nél-
kül is előrelépni, fejlesztéseket végrehajta-

VÁLASZTÁSOK 2022

ni. Mostanra látom rendszerszinten, hogy 
mit kellene még tennünk, hogy hosszú 
távon az élet egyszerűbb, fenntarthatóbb 
és kényelmesebb legyen községünkben. 
Az élet egy nagy változás, felkészülten kell 
várnunk bármilyen helyzetet

VÁLASZTÁSI PROGRAM, CÉLOK AZ 
ELKÖVETKEZŐ 4 ÉVRE

Választási programom ezúttal rövidebb 
lesz és csak az igazán fontos és reális cé-
lokat tűzzük ki választási célként. Ez lesz 
az iránymutatónk, a vonalvezetőnk, ezek a 
pontok minden más előtt előnyt élveznek!
Elsősorban a tisztítóállomás felújítását kell 
végrehajtanunk a csatornahálózat építé-
sének folytatása előtt, mivel a jelenlegi 
tisztítóállomás nem alkalmas további csa-
tornahálózat rákötésére. Egyszerűen nem 
tisztítja olyan mértékben a vizet, ahogy 
ezt a szigorú jogszabályok megkövetelik. 
Ennek elhárításaként közös projektben fog-
juk kérelmezni a tisztítóállomás teljeskörű 
felújítását és a csatornahálózat további 
kiépítését. A tisztítóállomás projektdo-
kumentációjára lezajlott a közbeszerzés, 
ill. a csatornahálózat folytatásának enge-
délyeztetése is lezajlott. Terveink szerint 
2025 végére megvalósul a tisztítóállomás 
felújítása, 2026-ra pedig a csatornahálózat 
kiépítése, majd rákötése a tisztítóállomás-
ra. Ez a beruházás 7 millió euró értékben 
kellene, hogy megvalósuljon. 
Aki gyakran jár az új temetőbe, láthatja, 
hogy hamarosan a temetőben elfogynak 
a sírhelyek. Ennek a folyamatnak a lelassí-
tása érdekében urnapark létrehozását ter-
vezzük, amelyben helyet kapna a hamvak 
szétszórására alkalmas rét is, amennyiben 
valaki ezt a temetkezési formát választa-
ná. Ezzel egy időben elindítjuk a Szlovák 
Földalapnál a temető területének megna-
gyobbítását célzó területvásárlást. 
Természetesen tovább folytatjuk a járdák, a 
közutak és a középületek felújítását. Ugyan-
ilyen rendszerben fogjuk tovább fejleszteni 
és támogatni oktatási intézményeinket, 
játszótereinket, a civil szférát, a sportot.
Vannak elmaradásaink az előző idősza-
kokból, ez a kultúrház és a Fő tér terület-
rendezése. A kultúrház esetében a pro-
jektdokumentáció elkészült, a Kulturális 
minisztériumban elbírálás alatt van, és min-
den készen áll a munkálatok megkezdésé-
re. A Fő tér esetében szeretnénk versenyt 
kiírni, amelyben a lakosok választhatják 
majd ki, hogy melyik közterületrendezés 
tetszik nekik a legjobban. 
Csapatjátékos vagyok, és azt hiszem, ezt a 
munkát máshogy nem is lehet jól csinálni, 
csak csapatban. Egy ember nem érthet 
mindenhez, de megtalálhatja azokat az 
embereket, akik külön-külön a legjobban 
értenek ahhoz, amit képviselnek. Azt hi-
szem, nekünk ez sikerült. Ehhez kérjük a 
bizalmukat a következő négy évre.

Kacz Éva vagyok, 42 éves, férjezett, egy kisgyermek édesanyja. Jelenleg Nád-
szeg község polgármestereként tevékenykedem, az Oktatási minisztériumban 
a közalkalmazotti státuszom fel van függesztve. Egyetemi végzettségemet a 
Comenius Egyetem Természettudományi karán szereztem környezetvéde-
lem-kémia szakos tanárként.
Fontos számomra a közösségünk, a kultúránk és a megmaradásunk. Fontos, 
hogy okot és lehetőséget nyújtsunk a fiataloknak itthon maradni, hiszen ők 
nemcsak Nádszeg jövőbe vetett záloga, de magyarságunké is.
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Úgy vélem, nem tévedek megállapítá-
sommal, hogy egy gyermeknek na-
gyon sok vágya van. Az egyik vágya, 

hogy minél hamarabb felnőtté váljon. A 
gyermek ugyanis úgy tekint a felnőttekre, 
mint akik bármit megtehetnek, mert nekik 
nem parancsol senki. Ezt a következtetést 
általában abból vonja le a maga részére, 
hogy neki mindig a szülei mondják meg, 
hogy mit kell tennie, s ha ragaszkodik saját 
akaratának érvényesítéséhez, kioktatják, 
hogy ha majd felnőtt lesz, azt tesz, amit 
akar. Így tehát ebből adódik a minél ko-
rábbi felnőtté válás vágya. Az évek meg-
lódulásával a gyermekből felnőtt lesz, s 
rádöbben, hogy mekkora felelősség a fel-
nőtt kor megélése. Döntések sorozatát kell 
meghoznia, melyekért felelősséget is kell 
vállalnia saját maga, családja, munkatársai 
és egyáltalán embertársai érdekében.

Vallási szemszögből tekintve a katolikus 
egyházban van egy szentség, melyet a 

keresztény nagykorúság szentségének 
nevezünk: ez a bérmálás. A bérmálás szó 
latin megfelelője a confirmatio (konfir-
máció), ami annyit jelent, hogy megerő-
sítés, szilárdítás. A magyar bérmálás szó 
inkább hasonlít a görög „bebaiószisz” 
kifejezésre, melynek jelentése: erős, meg-
bízható, állhatatos. A fiataloknak szóló 
bérmakönyvben frappánsan megfogal-
mazódik a bérmálás lényege:

• A bérmálásnál az a fontos, hogy lelked, 
az ÉN-ed legyen felkészülve.

• A bérmálásban a Lélek erejét kapod 
(melyből később majd erőt meríthetsz).

• A bérmálásban maga Isten erősít meg 
identitásodban. Megmutatja, hogy ki is 
vagy valójában: az ő kedves gyermeke 
és munkatársa.

Tekintetbe véve a fenti megállapításo-
kat, rádöbbenünk arra, hogy a bérmálás 
szentségének vétele komoly, felelősség 

teli életmódot követel meg a megbér-
mált személytől. Isten lelke, a Szentlélek 
megerősíti a megbérmáltat, hogy Isten 
munkatársává legyen. Az örök Isten ál-
talunk kíván munkálkodni e látható vi-
lágban. Személyünket, tehetségünket, 
odaadásunkat felhasználva akarja iste-
ni tevékenységét adományozni az em-
bereknek. Ehhez azonban az kell, hogy 
elsősorban a megbérmált keresztény 
állandó kapcsolatot tartson a Mindenha-
tóval. Legyen az a napi imánk elvégzése, 
a vasár- és ünnepnapi szentmiséken való 
részvétel, valamint lelkünk tisztává tétele 
a bűnbánat szentségében, a szentgyó-
násban. Ha ezáltal lelkünk ráhangolódik 
az isteni hullámhosszra, akkor a Szent-
lélekkel megerősítve bátran vállalhatjuk 

A keresztény 
nagykorúság 
szentsége
ELEK LÁSZLÓ ATYA

HITÉLET

döntéseinket, mert azok összhangban 
lesznek lelkünk teremtőjének akaratával. 
A fontos döntéseink vállalása pedig hosz-
szú távon határozzák meg életünket, sőt 
hatással vannak utódaink cselekvésére 
is. Gondolok többek között az Egyházhoz 
való tartozás megőrzésére; a hitben való 
növekedésre; a jótettekben való kitartásra; 
a társadalmi életbe való felelősség teli 
bekapcsolódásba; anyanyelvünk és ha-
gyományaink ápolására és továbbadására; 
helyi közösségünk életterének szebbé 
tételére; stb. stb. 

A bérmálás szentségének vétele nem 
csupán a bérmálás szertartásának ide-
jére tesz bennünket Isten munkatársává, 
hanem egész életünkre. Rajtunk múlik, 
hogy ennek a kivételes adománynak meg 
kívánunk-e felelni. Akarunk-e Isten kedves 
gyermekei lenni? Ha őt mennyei Atyának 
valljuk, szívvel-lélekkel akarjunk hűséges 
gyermekei maradni!
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BUGÁR ANDREA

„Ne feledjük el soha 1942. év szeptember 
28. eseményeit, s kedves emlékét adjuk át 
utódainknak is.“ Ezzel a mondattal zárta 
szentbeszédét Ambruskó Lajos plébános 
1942 őszén. 

A bérmálás mindig nagy ünnep volt a 
közösségekben. 1942-ben azonban a leg-
nagyobb megtiszteltetés érte Nádszeget, 
hiszen maga az Esztergomi Bíboros Her-
cegprímás jött községünkbe, hogy megbér-
máljon mintegy 300 hívő fi atalt.
A hívek két diadalkaput állítottak. Az első 

HITÉLET

a falu szélén, Tóth Márton háza és a te-
mető között volt felállítva. (Akkor még a 
falu széle az öreg temetőnél volt) Felirata: 
Áldott, ki az Úr nevében jön! A nádszegi-
királyrévi határon lovasbandérium fogad-
ta a hercegprímást 27 lovassal. Amerre a 
menet elhaladt, a házakon zászló lengett. 
A templomtéren volt a másik diadalkapu 
„Isten hozta!” felirattal. A templomot fenyő 
és tölgyfakoszorúkkal díszítették. Leven-
teruhába öltözött gyerekek, ünneplőbe 
öltözött felnőttek várták a hercegprímást. 
Példás rend volt mindenhol.

Az üdvözlőbeszédben Ambruskó Lajos 
plébános a nádszegiekről a következő 
szavakat mondta: „Híveim legnagyobb 
része Jézus tanítását tekinti élettörvényé-
nek, anyaszentegyházra hallgat és általa 
kiszolgáltatott szentségekkel él. Szereti a 
templomot, szereti a virágzó hitéletet. S 
ez az én papi lelkemnek, papi életemnek 
legnagyobb öröme.”

Serédi Jusztinián hercegprímás nagyon 
elégedett volt a Nádszegen látottakkal. 
Megjegyezte, hogy faluhelyen még ilyen 
szép templomot nem látott. A szép temp-
lom a hívek vallásosságáról beszél. „Ez a 
20. bérmautam, de még ilyen kedves, szép 
fogadtatásban nem volt részem.”

1942 novemberében a hercegprímás 
Ambruskó Lajos nádszegi plébánost ér-
seki tanácsossá nevezte ki.
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NÁDSZEG ANNO

Palotay József 1904-ben született 
Helembán, ahol édesapja, Palotay Sán-
dor igazgató tanító volt. Három testvére 
született, akik valamennyien tanítók lettek. 
1929-ben szerezte meg tanári diplomáját, 
majd Nádszegen kezdett tanítani. Osztá-
lyában az 1929/30-as tanévben 70 diák 
tanult, akik a hatodik, hetedik és nyolcadik 
évfolyam tanulói voltak. A kezdő tanítót 
bedobták a mélyvízbe, hiszen 70 diák ta-
nítása egyidőben óriási feladat, ebben 
az osztályban ráadásul három évfolyam 
diákjait kellett oktatni egyidejűleg. 

„Bencze Kálmán igazgató és kántortaní-
tó 47 évi nádszegi, illetve 53 évi tanítói 
működés után nyugalomba vonul, s így 
a kántortanítói állás szeptember 1-vel be-

töltésre kerül. Az iskolaszék a törvényes
formák betartása mellett augusztus 10-
én megejti a választást, s egyhangúlag 
megválasztja kántortanítóvá Palotay Jó-
zsef helyben működő tanítót.” (Részlet 
az iskola krónikájából)
Az 1930/31-es tanévtől a kántori feladato-
kat is ellátta. 1931 augusztusában felesé-
gül vette kolléganőjét, Bencze Margitot. 
1931 szeptemberétől az iskola igazgató-
jává választották. Fontosnak tartotta a 
közösségépítő csoportok működését. A 
diákok tanítóik vezetése mellett évente 
különböző színjátékokat, népszínműveket 
tanultak be és mutattak be a közönségnek. 
Karácsonykor pásztorjátékokat adtak elő, 
melyet mindig Palotay József tanított be 
a gyerekeknek. A háború kitörése után 

többször behívták ideiglenes katonai 
szolgálatra. 

„1945. május 16-án Blaskovics N. tanfe-
lügyelőségi titkár szóbeli felszólítására 
Palotay József igazgató tanító 1945. má-
jus 17-én átadta az igazgatóságot, me-
lyet 1931. szeptember 1-e óta vezetett, 
Mészáros L. tanítónak.” (Részlet az iskola 
krónikájából)

A fent leírt bejegyzés az utolsó az iskola 
krónikájában. Palotay József 41 évesen 
elvesztette tanítói állását. Mégis ő maradt 
az igazgató úr a nádszegiek szemében. 
Palotay József mint kántor haláláig szol-
gálta a közösséget. 1987. augusztus 20-
án, Szent István király ünnepén halt meg. 

BUGÁR ANDREA

Szeptember. Várakozás és aggódás diáknak, szülőnek, tanárnak egyaránt. Tanítónak, tanárnak lenni soha nem volt könnyű. 
Az iskola krónikáját lapozgatva próbálom megfejteni a csodát, hogyan lehetett 1930-ban 70 kiselsőst egyszerre megtanítani 
írni, olvasni, 95 negyedikest fegyelmezni. Az biztos, hogy a szülők, az iskola, az egyház és a közösség egyszerre nevelte a gye-
rekeket egy közös értékrend alapján. A tanítókat nagy tisztelet övezte, tudásukat elismerték. Palotay Józsefet az új hatalom 
megfosztotta állásától, és mégis a nádszegiek szemében ő maradt az Igazgató Úr

Az Igazgató Úr

10 HÍRHARANG
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NÁDSZEG ANNO

Az Igazgató Úrnak hála meg-

maradt egyházközségünkben 

az egyetemes egyházzenei kul-

túra. Megőrizte és átmentette 

azt a megpróbáltatások idején 

a jelenkornak. Az orgona utá-

nozhatatlan mestere volt. Meg-

szólaltatta templomunkban a 

legnagyobb zeneszerzők műve-

it is. Főleg egyházi méltóságok 

látogatása alkalmával. A mise 

után énekpróbát tartott. Sok 

szép éneket tanított. Ilyen volt 

a „Porba hullva jó Anyánk előt-

ted…”, vagy a „Fel szívek a drága 

szív zászlajához…”.

A háború után sok évig segéd-

munkásként kereste a kenyerét 

Úrföldön. Esténként tejet hord-

tam hozzájuk. Leültettek. Mar-

git nagysága megkérdezte, hogy 

megy a tanulás. Finom süte-

ményt kaptam. Gyakran együtt 

imádkoztuk el az Úrangyalát. 

Margit nagysága készített fel 

az elsőáldozásra. Sugárzott 

belőle a kedvesség és a szeretet. 

Nagyon tiszteltük őket.

(Kovács Margit nyugdíjas tanítónő)

11HÍRHARANG
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A Cseregyerek programot már jó 
ideje figyelemmel kísérjük, és az 
elmúlt tanévben abban a szeren-

csében lehetett részünk, hogy több 
diákunk is benevezett.
A szlovák „tesóval” közösen versenyez-
tek, feladatokat oldottak meg, beszél-
gettek, játszottak, mindezt hónapokon 
keresztül. Nagy Noel és társa, Andrej az 
előkelő 4. helyen végeztek, így jutalmul 
a Balaton partján, Szántódon tölthettek 

egy kellemes hetet és végre személye-
sen is megismerkedhettek. A 7 csere-
gyerek – családjukkal együtt – Szlová-
kia különböző szegleteiből érkezett. A 
verőfényes napsütésben volt csocsó 
és pingpong, kerékpár és vízibicikli. 
Nagyon fontos, hogy a szülők, akik ezt 
a programot támogatták, szintén meg-
találták a közös hangot. 
Örülünk a sikernek és kíváncsian várjuk 
a folytatást!

Cseregyerek
jutalomki-
rándulás
Mgr. RÁKÁSZ KATALIN

Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

SULI-ROVAT

Minden család őriz családi története-
ket, a szülők, nagyszülők, dédszü-
lők életmeséit. Iskolánk akkor még 

nyolcadikos diákja, Rákász Botond is be-
kapcsolódott a Kárpát-medencei Család-
szervezetek Szövetsége és a Mosolyvirág 
Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 
által meghirdetett pályázatba dédapja 
katonatörténeteivel, akit 1936-ban beso-
roztak csehszlovák katonának, majd csak 
1946-ban tért haza a fogságból.

A pályázók műveit korcsoportok szerint bí-
rálták el, ahol Botond a kiváló 3. helyezést 
érte el. Írása megjelent a kötetben, melyet 
június 30-án a díjkiosztó ünnepségen, 
Budapesten, az Országházban vehetett át.

Nyáron érkezett a megkeresés, miszerint 
iskolánk futballrajongó 4-5 diákja értékes 
kiránduláson vehet részt augusztus 28-án 
Budapesten.

A szervező Felvidéki Honvédek PT azon 
diákoknak szervezett kirándulást, akik 
szeretik, és egyben művelik is a focit, 
másrészt értékes, ikonikus helyeket, il-

letve mérkőzéseket tettek elérhetővé a 
diákok számára. 
Iskolánk 5 tanulója, Csánó Levente, Er-
délyi Bence, Győri Benjamin, Kiss Patrik 
és Rákász Botond a nyári szünet végén 
éppen otthon tartózkodtak és örömmel 
vettek részt az utazáson.
A program a következő volt: Kispesti Fo-
cimúzeum, látogatás a Bozsik Arénába, 
Puskás Öcsi szülőházának megtekintése, 
és végül a Groupama Arénában a Ferenc-
város vs. Budapest Honvéd FC mérkőzé-
sen való részvétel.
A fiúk késő este érkeztek haza Nádszegre, 
de életre szóló élményekben volt részük. 
Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget! 

Életmese

Iskolánk futballrajongóinak 
budapesti kirándulása

12 HÍRHARANG
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Óvodai   kolléganőnk, Nagy 
Angéla nem kezdte meg 
szeptemberben a munkát, 

mert úgy döntött, hogy több mint 
40 év után nyugdíjba megy. Vitá-
lis, jókedélyű és elszánt – a család-
dal, az unokáival szeretne értékes 
időt tölteni és mi ezt tiszteletben 
tartottuk. 

Sok-sok éves óvodapedagógiai 
munkáját a gyerekek, a szülők és 
kollégák nevében megköszöntük 
és a Pedagógus Szolgálati Emlék-
érem díjra felterjesztettük.
 
Nagy Angéla több évtizedes óvó-
pedagógiai munkája elismerésé-
re a díjat 2022. szeptember 3-án 
Deresken, az Országos Tanévnyitó 
ünnepségen át is vette. Szeretettel 
gratulálunk!

Mgr. Szarka Zsuzsanna és az in-
tézmény kollektívája

Opál Edit kolléganőnk emlékét tisztelettel 
és szeretettel őrizzük. 
Ahogy ő annyiszor a gyerekeknek, most mi 
kívánunk neki „szép álmokat, rózsás csó-
kokat!” Nyugodj békében, drága Edit néni!

„Mindannyian megrendülve állunk óvo-
dai kolléganőnk, Edit tanító néni koporsó-
jánál, aki a nádszegi Alapiskola és Óvoda 
óvónője volt, csaknem 40 évig.
Lesújtó hírként ért utol bennünket a gyász  
híre, hiszen az utóbbi hetekben többször 
találkoztunk, közös tanévzáró ebéden 
vettünk részt, nyugdíjas korú kolléganőt 
búcsúztattunk, beszélgettünk a nyári szü-
netről, tervekről az új évre.
Majd jött egy telefon, miszerint Edit néni 
betegállományba került, kezelések soro-
zata vár rá, de ő elszánt volt és erős, hiszen 
egyszer már keményen megharcolt az 
életéért…. Most is bizakodó volt és gyógy-
ulni akart.
Edit kolléganőnk azok közé az elhivatott 
óvónők közé tartozott, aki rendkívül sze-
rette a munkáját és a gyerekeket, a mun-
kahelyét és a munkatársait 2. családjának 
tekintette.
Fáradhatatlanul ötletelt, kereste a jót, a 
szépet, színdarabot tanított, körjátékot 
gyakorolt és sok-sok mesét mondott.
Több generáció nőtt fel Edit néni meséin, 
versein.” 

Részlet Mgr. Szarka Zsuzsanna búcsúz-
tató beszédéből

Nagy Angéla
óvó nénink 
nyugdíjas lett

Opál Edit
1963 - 2022

SULI-ROVAT

13HÍRHARANG
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KRIEDOVÝ PAPIER

Je krásny augustový deň. Prechádzam 
sa po parku v Lehniciach, zdravím sa 
s pánmi v rokoch. Prehodíme si zo-

pár zdvorilostných fráz a podotknú že 
ma tu vídajú v poslednej dobe celkom 
často.  A už im podávam vysvetlenie, keď 
zrazu sa pri prázdnych lavičkách objaví 
zdravotnícky personál  a prerušia našu 
družnú debatu. Je čas ísť na rehabilitáciu. 
V dobrej nálade sa páni na vozíčkoch ube-
rajú smerom ku vchodu do budovy.  Ja sa 
zvrtnem tiež a ťahá ma to do centra Levi-
ta. Slečna na recepcii stlačí gombík, aby 
som mohla vstúpiť do priestorov. Hrozí 
Covid, sú opatrní. Víta ma moderne za-
riadený neurorehabilitačný komplex. Môj 
synovec, Norbi je napojený na moderný 
prístroj. Popruhy ho fixujú, a on kráča, ide, 
priam beží na bežeckej dráhe. Sleduje 

monitor, ktorý mu určuje smer, ktorým 
má ísť, obchádza prekážky a zbiera mince 
za odmenu. Darí sa mu, má ich tucet. Ako 
mi vysvetľuje princíp celého programu, 
ktorý je zdanlivo zábavný, narazí do skaly, 
ledva obchádza prekážku a mne je jasné, 
že ho ruším. Každý jeho pohyb a činnosť 
svalov je monitorovaný, koncentrácia je 
nevyhnutná. Neposiela ma preč, zdieľa so 
mnou svoje úspechy. 100% splnená úloha! 
Maximálny výkon – nič slabšie neprichá-
dza do úvahy. Nemôže povedať, že sa mu 
nechce, že potom neskôr. Má svoj vyhra-
dený čas, ktorý je vzácny. Každá minúta 
stojí drahé eurá a za dverami čaká ďalší 
človek na vozíčku. Som dojatá a náramne 
hrdá na neho. Chcem jeho úspech osláviť! 
Tak ho pozývam na slovnafťácky hotdog. 
Pracovníčky benzínky si všimli, že prichá-

dzame v rovnakom čase a kupujeme vždy 
to isté. Prezradím im dôvod našej návštevy 
a vrúcne Norbimu posielajú pozdrav a za 
hrsť čokolád, aby načerpal energiu. A ako 
tento príbeh súvisí so školou?  
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ v Trsticiach 
zorganizovalo dobročinný ples a výťažok 
z neho vo výške 7000 eur bol venovaný 
Norbimu Juhosovi. Nie preto, lebo ide 
o synovca pani riaditeľky, ale preto, lebo 
je to fantastický Trstičan, ktorý za svojich 
34 rokov života pomohol mnohým ľuďom 
a ocitol sa v životnej situácii, ktorú sám 
nedokáže vyriešiť. Členovia ZRŠ spus-
tili lavínu pomoci, a vďaka ich nápadu 
a snahe Norbi má možnosť zúčastniť sa 
rehabilitácie a robí pokroky. Po rehabilitá-
cií v Lehniciach dostáva príležitosť v Axis 
Medical Center v Piešťanoch. Tam sa mu 
naraz venujú viacerí odborníci a udivujú 
aj jeho samotného, čo všetko už dokáže. 
Poplatky za rehabilitačné programy sú 
uvedené aj na webových stránkach zaria-
dení. Ceny sú štvorciferné. Pre Norbiho 
rok 2022 je finančne zastrešený. Dáva 
to rodine úžasnú silu a pokoj. Manželka 
Miriam ukončila rodičovskú dovolenku 
a vrátila sa do zamestnania, syn Marci 
navštevuje materskú školu a ocino Norbi 
si tvrdo ide za vytýčeným cieľom. Morálna 
hodnota a etický odkaz dobročinného 
plesu je neopísateľná. Rodičia, ktorí boli 
angažovaní v tejto „kampani“ sú pre žiakov 
našej školy nositeľmi pozitívneho príkladu 
ľudskosti, nezištnosti, obetavosti v pro-
spech druhých a zdrojom nádeje. 
Preto, keď budete mať ťažký deň, tak si 
spomeňte na mladého chalana, ktorého 
osud obyvateľom obce Trstice a priate-
ľom školy nie je ľahostajným. Čerpajte silu 
z jeho statočnosti a nech jeho pozitívne 
myslenie je nákazlivé. A možno vám prídu 
vaše problémy bezpredmetné a vykročíte 
do nového dňa s dobrým pocitom, že 
vďaka vám sa dnes niekto s radosťou potí 
v rehabilitačných centrách.

Silný odkaz  
PaedDr. ALENA PETROVICSOVÁ
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KRIEDOVÝ PAPIER

V auguste 2022 sme ukončili úspešný 
projekt V ZŠ úspešnejší II.. Vďaka 
nemu na škole pôsobili asistentky 

učiteľa a špeciálny pedagóg. Táto sku-
pinka odborníkov pomáhala pedagógom 
a pritom z pomoci profitovali žiaci. Úžas-
ná súhra medzi vyučujúcimi, odbornými 
pracovníkmi centier prevencie, žiakmi 
a rodičmi smerovala ku spoločnej vízii 
zabezpečiť žiakom možnosť dosiahnuť čo 
najlepšie výsledky v škole a zažiť úspech. 

Pani asistentky dôverne poznali problé-
my a možnosti žiakov, ako aj klímu tried. 

Už z pohľadu žiakov vycítili, že potrebujú 
pomoc. Niekedy sa žiakom venovali indi-
viduálne, mimo kmeňovej triedy. Vytvorili 
pohodlnú asistentskú miestnosť, v ktorej 
žiaci v malých skupinkách riešili tvorivé 
úlohy, učili sa nové anglické a nemecké 
slovíčka, vysvetľovali si pojmy z fyziky, 
biológie. Využívali pritom tablet, výpoč-
tovú techniku.

Na prvý pohľad tieto skutočnosti vyzerajú 
byť veľmi ideálne a jednoduché. Avšak 
všetko sa začalo v zborovni náruživou 
debatou o plánovaní prebratého učiva, ho-
dinami hľadania a vyrábania didaktických 
materiálov. Denne si pani asistentky kládli 
otázky typu: Ako žiakov motivovať ku akti-
vite? Aké úlohy žiaci zvládnu samostatne? 
Ako rozoznám hranicu medzi lenivosťou 
a neschopnosťou si učivo zapamätať? 
Odpovede nachádzali na asistentských fó-
rach, na odborných webinároch. Boli dni, 
keď vyučovanie bolo takmer nemožné. 

Žiaci sa potrebovali dostať do psychickej 
pohody a relaxačnými cvičeniami si tréno-
vať pozornosť. V rámci starostlivosti padli 
aj siahodlhé rozhovory so žiakmi, aby pani 
asistentky pochopili, s akými obavami 
žiaci prichádzajú do školy. Inokedy zasa 
žiaci boli príliš aktívni, až to hraničilo s vy-
rušovaním na hodinách. Asistenti učiteľa 
zastávali úlohu pedagóga, psychológa, 
tak trochu aj rodiča a parťáka. Liečili dušu, 
cibrili mozog. Stredy boli vyhradené na 
konzultácie a reedukačné cvičenia so špe-
ciálnym pedagógom. Žiakov privádzali 
do školy rodičia, a mali možnosť vidieť 
praktickú ukážku, ako s dieťaťom pracovať 
aj v domácom prostredí. Pani špeciálna 
pedagogička odovzdávala svoje skúse-
nosti vyučujúcim, poučila ich, čomu sa 
majú vyvarovať a ako najľahšie prekonávať 
bariéry pri učení sa. Tento projekt nás 
naučil prijať inakosť, tolerovať špeciálne 
potreby žiakov a nachádzať riešenia tak, 
aby boli v prospech všetkých. Naučili sme 
sa zdieľať profesionálne skúsenosti, vniesť 
do života inakosť. Žiaci pochopili, že je 
to v poriadku, ak niekto je pomalší, ak 
niekto nedokáže splniť úlohy samostatne 

a hlavne vedieť rozoznať, kedy ten druhý 
potrebuje pomoc a vedieť poskytnúť as-
poň radu, ak nie komplexné riešenie. 

Potreba inkluzívneho tímu na školách je 
jednoznačná. Rokmi narastá počet žiakov 
so špeciálnymi potrebami. Preto nás teší, 
že aj v novom školskom roku máme asis-
tentky učiteľa a špeciálneho pedagóga. 
Získali sme ich prostredníctvom národ-
ného projektu POP II.. 

Tím dopĺňa naša teta Marika – Mgr. Mária 
Zupko- špeciálny pedagóg, logopéd.

Ako sa to dá 
príklady dobrej praxe
PaedDr. ALENA PETROVICSOVÁ
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Kedves Olvasó, a címben idézett mon-
dat egy jónevű írótól származik, aki 
sikeres pályafutása végén így össze-

gezte tapasztalatait. „Ha megfigyelsz egy 
igazán elégedett és boldog embert, akkor 
azt látod, hogy neveli a fiát, verset ír, hajót 
épít vagy virágokat nevel a kertjében. A 
boldog embernek tehát mindig van valami 
célja, mindig van min dolgoznia”.
Igaza volt. A tapasztalat szerint boldogab-
bak azok az emberek, akik valami olyan 
dologra törekednek, ami számukra fontos, 
mint azok, akiknek nincsenek merész ál-
maik vagy törekvéseik. A tartós boldogság 
elérésének egyik leghatékonyabb módja 
egy életcél kitűzése és követése. Az el-
köteleződés valamilyen cél mellett azt 
az érzést biztosítja számunkra, hogy urai 
vagyunk az életünknek. A kitűzött

célok támogatják az önbecsülésünket, azt 
eredményezik, hogy hatékonynak érez-
zük magunkat. Ha követjük a céljainkat, 
akkor ez napi szinten is rendszert ad az 
életünknek.  Segít abban, hogy megta-
nuljuk beosztani az időnket és kialakítsunk 
egy olyan menetrendet, amely alapján 
elérjük a fontosabb és kisebb részcélokat 
is. A célok kitűzésének további előnye, 
hogy segíthet abban, hogy nehéz időkben 
megküzdjünk a gondjainkkal. Végül a cé-
lok eléréséhez gyakran arra van szükség, 
hogy együttműködjünk más emberekkel, 
s az ilyen társas kapcsolatok önmagukban 
is fokozni tudják a boldogságot. 
Magától értetődő, hogy nagyobb örömet 
jelent olyan célokért küzdeni, amelye-
ket azért tűzünk ki, mert élvezetesek és 
értelmesek számunkra, fejlődik tőlük a 
személyiségünk és a közösségünk szá-
mára is hasznosak. Annál boldogabbá 
tesz a cél eléréséért kifejtett erőfeszítés, 
minél inkább úgy érezzük, hogy általa azzá 
válunk, akivé válni szeretnénk. 
Fontos, hogy az ember életében legyen 
egy olyan mindent összefoglaló cél, mely-
től az összes többi kisebb célja függ, és 
amely értelmet kölcsönöz mindannak, 
amit nap nap után tesz.  A történelem-
ből viszont azt is láthatjuk, hogy amíg az 
egyik történelmi személy egyetlen célnak, 
a nyers hatalmi törekvéseinek szentelte 
életét, addig a másik minden energiáját 
arra áldozta, hogy segítse az elesetteket, 
mert az ő életének a feltétel nélküli sze-
retet adott célt.
A történelemből is tanulva tehát mielőtt 
sok energiát fektetnénk egy cél elérésé-
be, megéri feltenni magunknak az alábbi 

néhány alapvető kérdést: Tényleg akarom 
ezt csinálni? Tényleg szeretem csinálni? 
Vajon az előrelátható jövőben is élvezni 
fogom? Megéri az ár, amit fizetnem kell 
érte – nekem és másoknak. Képes leszek 
együtt élni magammal, ha elértem?

És jó, ha tudjuk, hogy valójában csak akkor 
vagyunk képesek egy olyan értelmes cél 
kitűzésére és követésére, amely életünk 
rendező elvévé válva megelégedéssel tölt 
el bennünket, ha az ehhez szükséges alá-
zatos nyitottság magatartását tanúsítjuk. 
Ha a cél kitűzése során felülkerekedünk 
mind az érzelem, mind az értelem réte-
gein, és behatolunk a dolgok mélyére, 
oda, ahol a Szellem lakozik. Ha ez sikerül, 
háromszoros lesz a jutalmunk: megta-
pasztaljuk a szabadságot, a békét és a 
boldogságot. Így válhatunk azután hasz-
nára ennek a világnak, hogy az testvéribb, 
szolidárisabb és igazságosabb legyen.

Célok
DEÁK LÁSZLÓ

„Egyetlen kincset 
érdemes megtalálni az 
életben: a célunkat.”

Fontos, hogy az 
ember életében 
legyen egy olyan 
mindent összefogla-
ló cél, melytől az 
összes többi kisebb 
célja függ,...

(Robert Luis Stevenson)

ÉRTÉKTEREMTŐK
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A lelki jóllét az az állapot, amelyben az 
ember képes megküzdeni az őt ért 
átlagos mértékű napi stresszel, ké-

pes eredményesen tevékenykedni a mun-
kában és a közösség érdekében. Amikor a 
lelki jóllét állapotát tapasztaljuk, fokozódik 
bennünk az öröm, a megelégedettség, a 
szeretet és az áhítat érzése. Emelkedik 
az energiaszintünk, erősödik az immun-
rendszerünk, a többi ember és a munka 
iránti elkötelezettségünk. Ma már bizo-
nyított tény, hogy a tanárok munkahelyi 
jólléte pozitív befolyással van a tanulók 
jóllétérzetére valamint tanulmányi ered-
ményeire. Joggal merül fel hát a kérdés, 
vajon hogyan érhető el és tartható fenn 
ez az állapot?

Tapasztalataim szerint a tanárok munkahe-
lyi jóllétét több tényező befolyásolja. Na-
gyon fontos, hogy a tanárok saját, világos 
célokkal és értékrenddel rendelkezzenek, 
és úgy érezzék, hogy ezek összeillenek 
az iskola küldetésével. Elengedhetetlen 
továbbá az olyan közösséget építő de-

mokratikus vezető léte, aki abban érdekelt, 
hogy hatékonyan kommunikáló, együtt-
működő közösséget teremtsen. A tanárok 
munkahelyi jóllétérzetét az is befolyásolja, 
ha örömüket lelik abban, amit nap mint 
nap csinálnak. Ennek a munkából fakadó 
örömnek nem csak az a feltétele, hogy 
a tanárok rendelkezzenek a szükséges 
szakmai tudással, hanem az is, hogy olyan 
érzelmi illetékességekkel rendelkezzenek, 
mint az éntudatosság, önszabályozás, mo-
tiváció és az együttérzés. 

Tapasztalatim alapján elmondható, hogy 
„egyéb”, nem közvetlenül a munkához 
kapcsolódó tényezők is befolyásolják a 
tanárok munkahelyi jóllétérzetét. Fontos, 
hogy a tanárok szoros kapcsolatokkal ren-
delkezzenek, és elég szeretetet kapjanak, 
hatékonyan tudják kezelni pénzügyeiket, 
legyen elegendő energiájuk a napi felada-
tok elvégzéséhez, valamint lakókörnyeze-
tük tevékeny részesének érezzék magukat. 
Ha az „egyéb” tényezők bármelyikében 
nehézségeik támadnak, az fenyegeti mun-

kahelyi jóllétüket is. És fordítva: ha bárme-
lyik téren haladást érnek el, sokkal jobb 
napok, évek és évtizedek állnak előttünk 
a munkahelyi jóllétet illetően is.

Az általam látogatott iskolákban begyűj-
tött adatok elemzéséből kiderült, hogy 
a tanárok lelki jólléte valóban pozitív be-
folyással van a tanulók jóllétérzetére és 
teljesítményére. Kiderült továbbá, hogy 
a munkahelyi jóllétet megélni képes ta-
nárok motiváló tanárok, akik igyekeznek a 
tanulókban elplántálni a növekedésre való 
beállítódást, mely szerint a tanulók készsé-
gei a szükséges erőfeszítés ráfordításával 
fejleszthetők. Az ilyen tanárok képesek 
alkalmazni szinte az összes olyan szemé-
lyközpontú elemet, amelyek segítenek 
abban, hogy a tanulók teljes mértékben 
megvalósítsák a bennük rejlő lehetősé-
geket. Végső soron elmondható, hogy a 
munkahelyi jóllétet megtapasztaló tanár 
kiegyensúlyozottabban teljesítő diákokat 
eredményez, ami viszont tovább növeli a 
tanárok munkahelyi jóllétérzetét.

Wellbeing-
Jóllét

Ha jól érzi magát a tanár, 
jól érzi magát a diák is, 
és még jobban is teljesít

DEÁK LÁSZLÓ
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RÓZSA SÁNDOR

Csemadoktáborok sokadszorra
TÁBOROK

Az idén is az iskolai szünidő első 
meleg nyári hetében zajlott a 
hagyományos gyerektábor a 

Nádszegi Csemadok szervezésében. A 
tábor témái: Minecraft- és Eperke tábor. 
A Minecraft-tábor természetesen a fiúk-
nak, az Eperke tábor a lányoknak. Hogy mi 
a Minecraft?  Az egy számítógépes játék, 
amit ma nagyjából minden alapiskolás 
gyerek ismer, akinek számítógépe vagy 
az internethez hozzáférő mobiltelefonja 
van. A lényege a játéknak egy virtuális 
világ, ahol belebújsz egy karakterbe, és 
a környezetedet magad alakítod, felada-
tokat végzel el. Közben barátokat szerzel, 
és harcolsz az ellenséggel. Ezt a játékot 
cserélte le a valóságra a tábor szervező 
csapata. Itt igazi kincseket, köveket és 
építőanyagokat kellett találni a sportpálya 
gyepén és eldugott helyein. Fel kellett épí-
teni az otthont, karddal a kézben megvé-
deni az ellenségtől. Közben sokat játszani 
és igazi hús-vér barátokat szerezni, akik 

eddig csak iskolatársak voltak. A legfőbb 
kitalálói a játéknak épp a Minecraftban 
legjáratosabb nagydiákok voltak, akik 
részletekbe menően ismerik a számító-
gépes játék minden csínját-bínját. 
A lányok az Eperke táborban mindezekhez 
kapcsolódva tanulták meg a háztartási 
teendőket. A házikó berendezése után 
az első napon ruhákat készítettek, majd 
gombot varrtak Varga Editkével . Másnap 
hajat fontak Adri tanító nénivel. Aztán főz-
tek és sütöttek is Árvai Erzsébet recept-
jeiből. Németh Kitti tanította őket rajzolni 
és festeni, Kitka Emma koreográfiájára 
táncra perdültek.  Segítettek a napi étke-
zés megszervezésében, de legfőképpen 
barátkoztak, csacsogtak, locsogtak és jól 
érezték magukat mindenki nagy örömére.
Annak ellenére, hogy nincs iskola és nem 
kell tanulni, számítógép, telefon, TV és in-
ternet nélkül is remekül ment minden nap 
az egész héten. Alapiskolás gyerekeink a 
táborban jó helyen voltak köszönhetően 

a tábor szervezőinek és támogatóinak.
A szünidő további részében sem kellett 
a szülőknek aggódni azon, hova tegyék 
a kiskorú gyermekeiket, ha a mama vagy 
a papa nincsenek otthon. 2022 nyarára 
elkészült a Nádszegi Csemadok gyerek-
háza, az „Itt Rózsa-ház”.  Ide be lehetett 
adni a gyerekeket foglalkozásra, játékra 
minden nyári hét hétköznapjain. Minden 
héten más témával várta a ház a kicsiket. 
Volt Bogyó és Babóca tábor, kalandtábor, 
kis Eperke és kis Minecraft tábor, házi-
állatos Gazda a Farmon tábor szülinapi 
bulikkal. Mindez sok-sok játék, ugrálóvár, 
vizes csúszda, medence, napfény és zöld 
fű mellett. Négyszeri étkezéssel és peda-
gógusokkal.

Bizton állíthatjuk, hogy a nyári táborok ki-
elégítik a szülők igényeit is, és hiánypótló 
tevékenységként a jövőben is szolgálni 
fogják a falu fiatal családjait, megoldva a 
gyerekek nyári elhelyezésének gondjait.

Második alkalommal szerveztünk napközis 
tábort a Kisnádos néptánccsoportnak. Az 
idén csatlakoztak hozzánk a zsigárdi gyere-
kek is, két napot Nádszegen töltöttünk, két 
napot pedig Zsigárdon. Délelőtt a táncé 
volt a főszerep, délután pedig pihenés, 
kézműveskedés volt a program. Oláh At-
tila és Fecske Renáta koreográfusok nagy 
szakértelemmel irányítják a szakmai mun-
kát. Sikerült egy új koreográfiát összeállíta-
ni, amit a tábor végén bemutattak a gye-

rekek szüleiknek és a széles közönségnek 
Zsigárdon a Kaszás Attila kulturális feszti-
válon. A talpalávalót a Pósfa zenekar húzta. 

Bízunk abban, hogy sokáig kitart a gyerekek 
lelkesedése, és ha valaki kedvet kapott, bát-
ran csatlakozhat a tánccsoporthoz. A nép-
tánc által fejlődik a gyerekek ritmusérzéke, 
javul a tartásuk, és egy vidám csapathoz 
tartozni jó. A tábor Nagyszombat megye 
támogatásával jött létre. /Králik Zita/

Má

Kisnádos néptánctábor
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DEÁK MAGDA

NÁDSZEG ANNO

Már nagyon vártam a tábort, mert min-
dig is szerettem az evezést. 
Egy hétfő reggel elindultunk három 
busszal a Győri Atlétikai Club evezős 
szakosztálya felé. Mikor odaértünk, az 
ottani edzőnk tárt karokkal várt minket. 
Sokakat megismert közülünk, de voltak, 
akik most voltak először. Bemutatták 
az új tagoknak a helyet, utána pedig 
bemelegítettünk. Első nap még nem 
akartak vízre engedni, hanem a ERGO 
terembe mentünk. Ott felfrissítettük 
az evezésről tanultakat és edzettünk is 
egy jót. Utána ebédelni mentünk, ami 
megszokottan gyötrelmes volt. Délután 
edzeni mentünk a tanmedence épüle-
tébe, ahol jól kifárasztottuk magunkat. 
Ezt követően lepihenhettünk és a nap 
hátralevő részében beszélgettünk és 
pingpongoztunk.
A kedd reggel ugyanúgy kezdődött. 
Aznap már mehettünk vízre, amit ki is 
használtunk. Én a Kék Bálna nevű csó-
nakban mentem ki, utána pedig egy 
skiff el folytattam. Délután is ugyanezek-
kel mentem, azzal a különbséggel, hogy 
az egyszemélyes csónaknak (skiff nek) 
nem voltak bójái. Nagyon nehéz volt 
vele egyensúlyozni, de a végén sike-

rült elsajátítanom a technikáját. Utána 
pihenhettünk, játszhattunk. 
A szerda is ugyanígy telt, nagyon sokat 
pingpongoztunk, edzettünk, beszélget-
tünk. A hét közepére nagyon elfárad-
tunk, ezért a pihenés igazán jólesett. 
Csütörtökre mást terveztek az edzők: 
lementünk fürödni a Rába holtágához. 
A víz kellemesen hideg volt. A többiek 
sokat ugráltak és játszottak. Sokan nem 
mentek bele, de azért a hátunkra kapva 
őket is beledobtuk a vízbe, hogy ki ne 
maradjanak ebből.
Pénteken is nagyon sokat eveztünk, dél-
után pedig a mólóról ugráltunk a vízbe. 
Nagyon sokat játszottunk és beszél-
gettünk. A tábor végén egy ERGO ver-
seny volt, amiben 500 m távot kellett 
lehúzni. Nagyon nehéz volt, de megérte 
a fáradozást, mert első lettem. Minden 
korosztályban az első három helyezett 
érmet kapott. Ezután búcsút vettünk 
a győriektől és elindultunk haza.
Szerintem nagyon jó volt a tábor, na-
gyon tetszett, remélem jövőre is lesz.
Ha felkeltette az érdeklődésedet, akkor 
olvasd el a többiek élménybeszámo-
lóját is az alapiskola honlapján. www.
alapiskola.sk /Rákász Botond IX.A/

Evezőstábor 4.0

A Nádszegi Magán Szabadidőközpont 
az idén július első és utolsó hetében 
szervezte meg nyári kézműves- és 
sport- valamint tánctáborait. Célunk 
az volt, hogy a gyerekek gyakorolhassák 
azon kedvteléseiket, melyekhez valódi 
érdeklődés fűzi őket. Mind a kézműves, 
mind a mozgásos, mind pedig a tán-
cos foglalkozásaink, melyekbe bele volt 
építve a cél, a visszacsatolás, a szabá-
lyok és elvárások, arra bátorították a gy-
erekeket, hogy elmélyedjenek bennük, 
és élvezzék azt a nem kevés munkát, 
amelyet a kitűzött cél elérése érdeké-
ben el kellett végezniük. Önfeledten és 
elmerülve készítették el a saját díszítésű 
naptárakat, az akváriumokat, halakat, 
a hajót és a mesefigurákkal díszített 
mezeket. Összpontosítva fociztak, ter-
emhokiztak, kosár- és röplabdáztak. A 
legnagyobb erőfeszítést azok a táncos-
lányok fejtették ki, akik egy hét leforgása 
alatt (lazán) képesek voltak négy táncot 
elsajátítani. Táncaikat azután csillogó 
szemekkel mutatták be a meglepően 
nagy közönségnek, akik munkájukat 
vastapssal jutalmazták. Amikor a gy-
erekek éppen nem kézműveskedtek, 
sportoltak vagy táncoltak, alkalmuk 
nyílt léghokizni, asztaliteniszezni, 
csocsózni, amit nagy lelkesedéssel ki 
is használtak. A kézműves és sporttábor 
érdekes színfoltja volt az a kirándulás, 
melynek fő eseménye a Győri Állatk-
ert felfedezése volt. Táborainkkal régi 
meggyőződésünk igazolódott be (újra), 
miszerint az olyan tevékenységekben, 
amelyek során a gyerekek kamatoz-
tathatják tehetségüket, amelyeket lel-
kes és szakképzett szakemberek vezet-
nek, van vonzerő, és azzá varázsolják a 
szabadidőt, aminek valóban lennie kell: 
örömtelivé. 

A Nádszegi Magán 
Szabadidőközpont 
nyári táborai

Önfeledten 
és elmerülve
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A Győri Atlétikai Club, röviden GYAC 
egy nagyszerű és felejthetetlen tábor 
színhelyéül szolgált. A tavalyi tapasz-
talatom után már nem volt szokatlan a 
hely. Akkor még nem sejtettem, hogy 
mennyi mindent kell tudnom. Megle-
petésemre most nem voltak Győrből 
a vezetőkön kívül más táborozók. A 
legfőbb vezetők, Hanna és Dávid na-
gyon kedvesek voltak és ott volt Ben-
degúz, a nagyon jófej táboroztató. Per-
sze, ahogy az emberek ilyenkor össze 
tudnak kovácsolódni, én is szereztem 
egy-két új barátot. A csónakok apró-
lékosan ki vannak dolgozva és nem 
szabad akárhogyan beleülni. Egy nap a 
barátommal, Botonddal egy kétüléses, 
úgynevezett dublóban ültünk. Akkor 
megfogadtam, hogy abba vissza nem 
ülök. A kedvenc csónakom a Kék Bálna 
lett, persze a többiek is ebbe akartak 
ülni. /Grežo Adrián IX.B/

Augusztus 8. és 12. között került sor a már hagyományosnak tekinthető eve-
zőstáborra. A szervező Bugár Attila, a 4H Kft. és Nádszeg község jóvoltából 
3 furgon is a rendelkezésünkre állt, így rekordnak számító létszámmal, 24 

fiúval és lánnyal vághattunk neki a hétnek. De meséljen inkább Rákász Botond és 
Grežo Adrián írása:
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SZENT ISTVÁN NAPOK

KACZ ÉVA

Szent István napok 
és búcsú Nádszegen

Nem volt még olyan rendezvényünk, 
amely előtt két héttel, napjában 
többször is megnéztük volna az 

időjárásjelentést. Többen voltunk így ez-
zel, hiszen a Szent István napok mindig 
jól sikerült és sok embert vonzó rendez-
vényünk volt. Bíztunk benne, hogy az eső 
nem mossa el, aztán, hogy nem mossa el 
teljesen, aztán, legalább a Magnát ne... 
Imádkoztunk jó időért, varázsoltunk, kér-
tük és aztán olyan lett, amilyennek lennie 
kellett. Mert az időjárás mindig olyan. Po-
litikailag semleges, nincs világnézete és 
senkire és semmire sincs tekintettel. És 
ez így van rendjén. 
Kezdjük sorjában a péntekkel. Idén is 3 
naposra terveztük a Szent István napo-
kat, hagyományosan táncházzal (egyéb-
ként a táncházmozgalom is hungarikum, 
tudták?). A Pántlika húzta a talpalávalót, 
a Nádos néptánccsoport tanította az ér-
deklődőket. A röpke futózápor, ami a 40 
fokos előző napi hőség után meglehető-
sen trópusi hangulatot varázsolt a Bencze 
ház udvarába, átsétáltunk a Közösségi 

Házba, ahol Dr. Almási István fényképei és 
a nádszegi Diána Vadásztársaság trófeái 
voltak  kiállítva. A kiállítás megkompo-
nálásáról, a csodálatos trófeákról csak 
ámulva és bámulva tudtunk beszélni. 
Óriási meglepetés volt számunkra, hogy 
a nádszegi vadászok ilyen csodálatos 
kincseket rejtegetnek otthonaikban! Az 
ünnepélyes kiállításmegnyitó után újra a 
Bencze házé lett a főszerep, innen hallat-
szott a muzsikaszó.
A szombati nap programja hagyományo-
san a Szent István napi szentmisével kez-
dődött, amelyet lelkiatyánk prédikációja, 
egyértelmű állásfoglalása a magyarság 
megmaradása mellett tett felemelőbbé. 
A szentmise után a koszorúzási ünnep-
ség következett. Ünnepi gondolatait Forró 
Krisztián a Szövetség párt országos elnöke 
osztotta meg a résztvevőkkel. Nagy becs-
ben tartjuk, hogy ezen az egész magyar-
ság számára fontos ünnepen Nádszeget 
választotta az elnök úr. Elmondása szerint 
Nádszeg erős bástya, magyarságtudatunk 
fontos megtartóerő a régióban. Őrizzük, 

vigyázzunk rá! Végezetül a fúvószenekar 
és a Zsálya énekkar tették még emléke-
zetesebbé az ünnepséget.  
A szombati program népszerű dallamok 
előadásával folytatódott Becse Szabó 
Ilonka és Derzsi György előadásában, 
kísérte őket a Beliczay vonósnégyes és 
Lakatos Róbert. A csodás dallamokat saj-
nos elmosta a zápor, de az égiek a Piramis 
zenekarnak megkegyelmeztek, amelynek 
előadásában már „telt ház” énekelte a 
Szállj fel magasra című örökzöld slágert. 
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SZENT ISTVÁN NAPOK

A koncert után újra további égi áldásban 
volt részünk, feltéve a kérdést a másnap-
pal kapcsolatban. Lefújjuk, ne fújjuk le? 
Végülis inkább további sátrak beszerzése 
mellett döntöttünk és nem mondtuk le a 
Magna cum Laude vasárnapi koncertjét. A 
vasárnap délután tehát sátorállítással telt 
és bizakodással, hogy a koncertig kibír-
ja. Végül is kibírta. Csak a koncert végét 
mosta el az eső, azt viszont nagyon.  Jó 
volt látni azonban, hogy az eső sem szeg-
te kedvét a nádszegieknek! Kint voltak, 

esernyővel, esőkabátban, meleg cipő-
ben, kispokróccal. Falatoztak, hintáztak, 
buliztak. Sokszor elhangzott, miért nem 
tesszük át a rendezvényt más időpontra, 
hiszen nádszegi búcsúkor mindig esik az 
eső… De ezért szervezzük minden évben 
ilyenkor és nem tesszük át, mert a búcsút 
sem tesszük át más időpontra és ezt a 
rendezvényt is nádszegieknek szervezzük. 
És mi nádszegiek tudjuk, hogy nádszegi 
búcsúkor esni fog az eső… 
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KULTÚRA

KRÁLIK ZITA

KRÁLIK ZITA

111 éve alakult 
a Nádszegi 
Fúvószenekar

Nótaest

A jubiláló zenekar 111 évvel ezelőtt 20 
taggal, egyházi céllal jött létre Juhos 
József vezetésével. A két világhábo-

rú és a kitelepítés rányomta bélyegét a 
zenekar működésére. A kezdetekkor szin-
te kizárólag egyházi énekeket játszottak, 
majd a háború után elsősorban magyar 
indulókkal bővült a repertoár. Nagy áttö-
rést az 1980-as esztendő jelentett, amikor 
a zenekart többségében fiatalokból újra-
szervezték. A nyolcvanas évek elején már 
játszottak cseh, morva indulókat, fúvós 
átiratokat is. 2007-től, amióta énekesek is 
vannak, örökzöld slágereket, könnyűzenei 
feldolgozásokat is előadnak. A bővítésnek 
köszönhetően színesebb lett a repertoár, 
így számos fellépésük van a helyi ren-
dezvényeken kívül a szélesebb régióban 

Mai értelmezése szerint a magyar 
nóta a 19. század második felének 
magyar népdalt utánzó dalműfaja. 

Igazán csak a stílusa szerinti előadásban 
tud hatni és érvényesülni. Megőrzésében 
és terjesztésében a cigányzenészeknek 
van jelentős szerepük. Egy-egy sikerültebb 
magyar nótát már a kottában való megje-
lenésük előtt divatba hoztak a cigányze-
nekarok. A két világháború között közel 
húszezer nótát szereztek a társadalom 
minden rétegét képviselő nótacsinálók.
Községünkben is nagyon sokan kedvelik 
ezt a műfajt, és vannak, akik szólóban is 
kiállnak a színpadra énekelni, ami nem kis 
teljesítmény. Ezért indult el a cigányzenés 
nótaestek szervezése. Már több, mint húsz 
éve vannak nótaestek, és bizony vannak 

is. Többször részt vettek a bécsi Szent 
István napokon is. Hosszú évtizedek óta 
színesítik községünk kulturális életét, részt 
vesznek a márciusi megemlékezéseken, 
koszorúzási ünnepségeken, a Szent István 
napokon, továbbá az egyházi körmene-
tek zenei kíséretét is biztosítják. Azok a 
zenészek, akik ennyi évtizeden keresztül 
kitartóan tagjai a zenekarnak, nagy elhi-
vatottságról tesznek tanúbizonyságot. 
A zenekart a következő karnagyok irányí-
tották: Gombos Ferenc,  Piczek István, 
Csőz Lajos, Gútai József, Blšťák Michal, 
Ján Šmida, Boros Lajos és Farkas Péter.
 Az ünnepségre szeptember 3-án ke-
rült sor az iskola melletti  szabadtéri 
színpadon. A  műsor vendégzenekara 
a Šintavanka fúvószenekar volt. Közsé-

énekesek, akik a kezdetektől mindig fel-
léptek, ők pedig Hromoda Anna, Nagy Er-
zsébet, Nagy Mancika és Ivány Árpád. Az 
idei fellépők még Sárkány Szilvia, Takács 
Irén és Vörös Károly voltak. A zenét már 
hagyományosan Mezei Ernő és cigány-
zenekara biztosította. A hálás közönség 
sok-sok tapssal jutalmazta az énekeseket. 
A közös éneklés után a polgármesterasz-
szony méltatta a színvonalas előadásokat 
és hálánk jeléül egy színházlátogatással 
egybekötött budapesti kirándulásra hívta 
meg az énekeseket.
Bízunk abban, hogy műsorunkkal örömet 
szereztünk falunk nótakedvelő közönségé-
nek, és reméljük, a fiatalabb generáció is 
megkedveli ezt a műfajt, hogy ne vesszen 
ki a magyar nóta szeretete.

günk polgármesterasszonya méltatta 
a zenekar tevékenységét, és kifejtette, 
ha létezne nádszegikum, akkor a fúvós-
zenekar az számú ilyen nádszegi érték 
lenne. Hálánk jeléül egy budapesti szín-
házlátogatással egybekötött kirándulásra 
hívta meg a zenekart. A zenekari tagok 
részére a Kultminor kisebbségi kulturális 
alap pályázatán elnyert támogatásból új 
fellépőruhákat vásárolunk. Bízunk abban, 
hogy még sokáig öregbítik községünk hír-
nevét itthon és Magyarországon egyaránt. 

További hosszútávú célunk, hogy az ifjú 
generációt inspiráljuk a fúvószene szerete-
tére, a hagyománytiszteletre. Szeretnénk, 
ha tovább vinnék elődeik hagyományait, 
őriznék kulturális értékeit.
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KULTÚRA

HORVÁTH SZOMOLAI ANDREA

Jól sikerült a 
II. Levendula 
napok Nádszegen

Színpompás francia levendula termett 
a nyáron a Nagy család levendulaül-
tetvényén. A kéthektáros ültetvény 

Szlovákia legnagyobb levendulásai közé 
tartozik. A farm júliusban egy nagyfesz-
tiválnak is otthont adott. 
A nádszegi levendulaültetvény nem csak 
a fotósok és a lila virág szerelmeseinek 
vált kedvenc helyévé a nyáron, a júliu-
si hónapban egy nagyfesztiválra is sor 
került itt. A Levendula napokat a Nagy 
család közösségépítő szándékkal kezdte 
megszervezni és bonyolította le. Az első 
fesztivált tavaly rendezték meg, amikor 
a koronavírus járvány kissé megenyhült, 
de már akkor is jó tapasztalatokat gyűj-
töttek be. Idén a multikultúra jegyében 
sikerült megrendezni a második Leven-

dula napokat, amelynek a levendulabirtok 
melletti gazdasági terület adott otthont. 
Napközben a családoké volt a főszerep 
a farmon, a gyerekek szívesen töltöttek 
időt a tanyasi kisállatok simogatásával, 
kézműveskedéssel és az ugrálóvárban. Az 
ízes falusi hangulatot a traktoros utazás 
lehetősége is biztosította. A rendezvényre 
folyamatosan érkeztek látogatók, minden-
ki szerette volna kihasználni a levendula-
szedés és a levendulában való fotózkodás 
lehetőségét, még az aratás előtt. A leven-
dulafesztivál színpadán Rostás Szabika, 
Kökény Attila és a Kmeťo BAND szórakoz-
tatták a közönséget.
A nádszegi levendulafarmon több mint 
húszezer tő francia levendula van kiül-
tetve. A tövek a kőröshegyi ültetvényből 

származnak. Ez a fajta levendula magas 
olajtartalommal rendelkezik. A nádszegi 
levendulából levendulavíz és levendula-
olaj készül, most már szépészeti termé-
keket, fürdősót és szappant is gyártanak. 
Büszkék a levendulaszörpre és -limoná-
déra. Az idén kísérleteztek a levendula-
borral is, amelyet egy szürkebarát alapra 
építettek fel.
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ÖKO-ROVOAT

Szelektálási kisokos,
avagy gyakorlati útmutató a profi któl

MI KERÜLHET BELE: HOL: TILOS BELETENNI:

MŰANYAG 
PET 

műanyag flakonok, műanyag táskák, 
átlátszó fólia, üdítős palackok, tusfürdő 
és samponos flakonok, sörös dobozok, 
konzervdobozok (kimosva!), joghurtos té-
gelyek (kimosva!), olaj és ecetes flakonok. 
Kutyakonzerv dobozok (kimosva!).

szelektívszigetek, 
gyűjtőudvaron, 

ingyenesen

polisztirént, csöveket, üveget, szemetet, 
fekete fóliát, gumit, üveget stb.!

KEMÉNY 
MŰANYAG

kertészládák, műanyag ablakkeretek, 
műanyag kannák (fém fül nélkül!), játékok, 
műanyag csövek, műanyag virágcsere-
pek, műanyag redőnyök, sörös ládák.

gyűjtőudvaron,
ingyenesen bárminemű fémet, PVC-t

ÜVEG
üvegek, befőttes üvegek, parfümök és 
kozmetikumok kis üvegcséi, egyéb üreges 
üvegtárolók (pálinka, bor, sör) 

szelektív szigetek, 
gyűjtőudvaron,

ingyenesen

kerámiát ,porcelánt, agyagtárgyat, fém-
huzallal megerősített üveget, üvegtéglát, 
gépkocsi szélvédőt, tükröt, villanykörtét, 
neoncsövet

TEXTIL

minden típusú ruházat (férfi, női, gyer-
mek), ágynemű, házi textil (törülköző, 
terítő), függönyök, bőr ruházat, cipők.
A tiszta ruhákat, házi textilt és lábbelit 
tegyék zacskókba, műanyag zsákba!

gyűjtőudvaron,
ingyenesen

szennyezett és nedves ruhát, párnát, 
matracot, szőnyeget, kemény játékot, 
esernyőt.

ELEKTRONIKA

mindent, ami villanyra működik: mobilte-
lefon, hűtő, televízió, vasaló stb.
A kihozott hűtőkben, mosógépekben ben-
ne kell legyen a motor! Ellenkező esetben 
kommunális hulladéknak számít!

gyűjtőudvaron,
ingyenesen

ZSÍROK, 
OLAJAK

sütés, főzés után használt háztartási 
zsírok és olajak. A kihűlt, hulladék étolaj 
gyűjtésére használhatja saját meglévő 
edényeit, melyek lezárhatóak!

gyűjtőudvaron,
ingyenesen

PAPÍR

újságpapír, papírkarton, hullámkarton 
csomagoló anyag, könyvek, füzetek, 
telefonkönyvek, prospektusok, karton, 
katalógusok, folyóiratok, levél- és csoma-
golópapír.

szelektív szigetek, 
gyűjtőudvaron,

ingyenesen

tej és üdítők csomagoló anyagait, szeny-
nyezett papírt, higiéniai papírt, celofánt, 
másolópapírt, ragasztószalagot, műanya-
got, tápos zsákot, cementes zsákot.

FA, KOMPOSZT fa, gyom, száraz virág, fű, falevél. fólia, fém, műanyag, polisztirén.

KOMMUNÁLIS 
HULLADÉK

újrahasznosításra alkalmatlan hulladék, szennyezett papír, szemét, 
higiéniai papír, ragasztószalag, másolópapír, stb.papír

üveg, fémek, organikus és biológiai úton 
lebomló hulladék, veszélyes hulladék, épít-
kezési törmelék (tégla, csempe, vakolat…), 
pala, festék, motorolaj.

A GYŰJTŐUDVARBAN INGYENESEN LEADHATÓ:
• háztartásban használatos élelmiszeripari zsírok, olajak
• mindennemű elektronikai cikk
• tiszta, nem szakadt textil (ruházat) zsákba csomagolva. 
   (nem szőnyeg, takaró stb.)
• papír (nem festéktől szennyezett papír, zsíros papír)
• kemény műanyag: zöld láda, autó ütköző, sörös láda stb. (nem pvc!)

• tiszta polisztirén (nem extrudált polisztirén "styrodur") 
• műanyag flakonok, sörös dobozok, konzervdobozok, tejes 

dobozok
• üveg (nem autó szélvédő, kerámia, drótos üveg, tükör)
• fű, gyom, faágak stb.
• neoncső

A GYŰJTŐUDVARBAN NEM KERÜL ÁTVÉTELRE: GÉPOLAJ, MOTOROLAJ, PALA, AUTÓGUMI, FESTÉKEK ÉS EGYÉB 
VEGYI HULLADÉK!

JUHOS NORBERT
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SZABÓ GABRIELLA

Hungarikum,
a magyar érték

Halászlé, fűszerpaprika, Csabai 
kolbász, pálinka, Tokaji aszú, 
Zsolnay porcelán. Fölösleges 

feltenni a kérdést, hiszen ezt a fel-
sorolást olvasva minden embernek 
ugyanaz jut az eszébe: a közös bennük, 
hogy mind magyar. A felsorolt dolgok 
sok mással együtt szerepelnek egy 
képzeletbeli, talán kissé szentimentális 
listán, amit magyarként a magunkénak 
érzünk, fontosnak és különlegesnek 
tartunk, amire büszkék vagyunk.

A fent említett dolgok 2012 óta egy 
valóságos listán is szerepelnek, a 
Hungarikumok Gyűjteményében. 

10 éve tartja számon a magyar ország-
gyűlés azoknak a dolgoknak és helyek-
nek a jegyzékét, amik a magyar nemze-
tiségre jellemzőek, Magyarországhoz 

köthetőek, és különleges értéket kép-
viselnek. Jelenleg 83 hungarikum ta-
lálható a listán, ami a hungarikum.hu 
oldalon teljes egészében hozzáférhető 
a nyilvánosság számára. 

Az oldalt idézve „a hungarikum a ma-
gyarság csúcsteljesítményét jelölő 
gyűjtőfogalom, amely olyan meg-
különböztetésre, kiemelésre méltó 
értéket jelez, amely a magyarságra 
jellemző tulajdonság, egyediség, kü-
lönlegesség és minőség.” A nemzeti 
értékpiramisnak nevezett, többlépcsős 
rendszeren keresztül bárki jelölhet a 
listára különleges magyar értéket. A 
folyamatot egy formanyomtatvány 
kitöltésével lehet elindítani, a jelölt 
értéket a hungarikumok közé végül 
a Hungarikum Bizottság tudja bevá-
lasztani.

A hungarikumok jegyzékének 
mintájára a Hírharang szerkesz-
tősége szeretné összegyűjteni a 

nádszegi értékeket, azaz kialakítani a 
Nádszegikumok Gyűjteményét.
 
Tisztelt Olvasóink, ötletelni hívjuk te-
hát Önöket. Mi az, ami Önök szerint 
tipikusan vagy kizárólag nádszegi, 
ugyanakkor érdekes és értékes? Mik 
azok a nádszegi értékek, amikre mind-
annyian büszkék lehetünk? Mi az, ami 
megkülönböztet minket a környező 
településeken élőktől? Mi az, ami a mi 
mindennapjaink része, amit megtaní-
tunk gyermekeinknek, amiről mesélünk 
majd unokáinknak? Mi az a fontos ese-
mény, helyszín, amit minden nádszegi 
a magáénak érezhet? 

Kérjük, osszák meg velünk ötleteiket, 
észrevételeiket. Válaszaikat kíváncsian 
és nagy szeretettel várjuk a 

hirharang.szerk@gmail.com 
email-címre és a község fb-oldalára 
Obec Trstice - Nádszeg Község

minden, ami (csak) 
nádszegi

Nádszegikum,

FELHVÁS
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Talán mindenki érezte már szükségét 
annak, hogy megköszönje valakinek 
a személyes hozzáállását a szolgálta-

táshoz, amit neki nyújtott. Azon felül aka-
runk adni, amit amúgy is megkap fizetés 
gyanánt. Pedig csak azt teszi, ami a dolga. 
Mi érzünk késztetést megjutalmazni az 
illetőt. A pincér borravalója természetes. 
Vannak egyéb hivatások is, ahol a főnök 
és a beosztott számol is ezzel, mikor ki-
alkudják a bért. Ezt már előre lezsíroz-
zák, és  mégsem mondjuk korrupciónak. 
A korrupció díját ugyanis a hálapénzzel 
ellentétben, előre fizetik az illetékes elv-
társnak a kedvező döntést megsegítendő. 

Magam is hallottam történeteket arról, 
hogyan kell kieszközölni a megfelelő he-
lyen a megfelelő embernél a rokkantság 
elismerését. Pontos információk kellenek 
arról, milyen helyzetben, hova és milyen 
vastag borítékot kell az egészségügyi 
karton pontosan meghatározott oldalai 
közé tenni. Ha nem jól teszed, elveszik 
a boríték, oda a rokkantságod, szeren-
csétlenségedre meggyógyulsz, és még 

a pénzed is oda lesz. Láttam én már fél-
karú kislányt, akit évenként hívogattak a 
bizottságba ellenőrzésre, hogy eldöntsék, 
jogosult-e a segélyre. Talán megnézték, 
nem nőtt-e ki a karja?  
Tovább menve. Régebben az öregek ott-
honba való bejutását a rokonoknak meg 
kellett „támogatni”. Ma már jobb a hely-
zet. A sok állami és helyi támogatással 
felépített otthonokban mindenkinek akad 
hely. A hathatós segítség okán a hospic 
üzemeltetése jó biznisz lett. Meg is nőtt 
a konkurencia. Ma már keresik a lakókat. 
Hálásak lehetünk ezért a liberális gazda-
ságpolitikának, a vastag segítségnek, jó 
menedzselésnek.  
   
Egyszóval a hálapénz nem egy eleve rossz 
dolog. Megnyugtatja azt, aki adja, és talán 
boldogabbá teszi azt, aki kapja. Néha kel-
lemetlen. Nem tudod, hogyan állj hozzá. 
Nem sértesz-e meg valakit. Azzal, hogy 
keveset adsz, vagy sokat adsz, vagy egyál-
talán azzal, hogy azt gondolod, adnod kell. 
A feleségemhez kellett kihívni a gyors-
mentőket, nagyon rosszul volt. Az autónk 

a szervizben, nem tudtam bevinni a kórhá-
zi ügyeletre, és féltem is, hogy nem érünk 
időben oda, ha most fuvart fogok keres-
gélni. Rövid időn belül megállt a mentő 
a ház előtt. Az orvos segített, minden 
rendbejött, elmagyarázta a baj okát. Na-
gyon hálás voltam neki. A kétségbeeséstől 
mentett meg engem, a szerettemet pedig 
a súlyosabb bajtól, a kórháztól. Csomagol-
tak a mentősök és én kérdem az asszonyt, 
nem kéne-e valamit adni nekik, hogy ilyen 
hamar kijöttek? Dehogynem, föltétlenül 
köszönjed meg! Mennyit adjak, kinek? 
Hát az orvosnak! Tudom, de mennyit? 
Órabérben számoljam, az útiköltséget is 
vegyem bele, a segédmunkásokat is, szá-
moljam föl az éjszakai pótlékot?  Mennyi 
az annyi, hogy meg ne sértsem?  A dolog 
eldőlt, mikor kinyitottam a pénztárcámat. 
Nincs otthon egy fillér készpénz sem. Az 
utolsót költöttük el délelőtt a boltban, hó 
vége van. Aprópénzt mégsem szórhatok a 
zsebébe. Csörögne. Nem hagytam annyi-
ban! Valahogy odasündörögtem az orvos-
hoz, és megkérdeztem, mivel tartozom. 
Sokkal, mondja, mert a felesége állapota 

RÓZSA SÁNDORRÓZSA SÁNDOR

Hálapénz

ÍGY ÍRUNK MI
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elég bajos. Úgy gondoltam, értek ebből, 
de pénz a házban ettől nem lett. A bank-
ban van még tartalék, onnan adhatnék. 
Kényszeredetten előadom a dokinak, hogy 
sajnos nincs otthon pénzem, menjünk el 
a bankautomatához és veszek ki, ameny-
nyit kér. Tágra nyílt szemekkel néz rám. A 
szirénát is kapcsoljuk be, amikor viszem 
magát az automatához?  Nem, nem kell!  
Mondom én. Közel van. Megértettem mit 
mond, de próbálkoztam még egyet. A 
hálaérzet kényszere nem engedett. Doktor 
úr! Ha megadná a bankszámlaszámát, 
akkor most rögtön átutalom a köszöne-
temet! Hagyja már abba! Szólt a doktor 
szigorúan, és a kikészített konyakosüveget 
is itt hagyta.

Később tudtam meg. A doki, aki kint volt 
nálunk, a sürgősségi osztályon dolgozik 
évek óta. Egyszer a saját lányát találta egy 
balesetnél. Nem tudta megmenteni. A 
gyorsmentőknél dolgozik most is. Hiva-
tástudatból. Ha eszembe jut ez a történet, 
titokban ma is szégyellem magam.

Farkasim éhesek, enni kérnek,
mázsálnak lázasan bennem a vének. 
Harsányan szól az egyik: „Falatod acéloz, 
s csupán az izmosabb repít a célhoz.
S célod nem lehet kevesebb, mint a világ maga,
ha elnyered, meglátod, győztesként várnak majd haza. 
S miután ha mindent megszereztél, hidd el, 
nem kínoz többé, hogy senkit sem szerettél.
Tömje csak irdatlan gyomrát tele,
etesd azt, melynek Gőg s Harag a neve.” 
És akkor szól szelíden a másik:
„Öleld szívedhez mind, aki fázik.
Orvosa legyél minden betegnek.
Mozgatója hatalmas hegyeknek. 
S hogy lelkedet kár ne érje, ne vágyd a világot.
Nevess, ha teheted, és ültess virágot.
Asztalodhoz férjenek sokan,
s bőségben élsz majd meglásd, s boldogan.
Busásan mérjél, s úgy mérnek vissza,
szeret majd mind, ki kutadnak friss vizét issza. 
Pártold a szelídet, Béke a neve,
Etesd őt, hadd nőjön ereje.”

Harc folyik lelkemben szüntelen,
A két farkas között, ádáz küzdelem.

A két farkas
Deák László:

Helyreigazítás

Hírharang 2022 júliusi számában az U19-es csapatnál nem a megfe-
lelő képet közöltük. A csapattól elnézést kérünk és eredményeikhez 
gratulálunk! További sikeres szereplést kívánunk!
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