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Nádszegi
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HírHARANG

A bajnok
benned él!

Hazahívó

Köszönet az 
összefogásért

24-27. OLD.

20-21. OLD.

22-23. OLD.

Tisztelt lakosok, 
kedves nádszegiek!
KACZ ÉVA, NÁDSZEG POLGÁRMESTERE

Kimaradt a Hírharang húsvéti száma, olyan 
viharos időket éltünk akkor, hogy nem 
nagyon tudtuk eldönteni, hogy hová he-

lyezzük benne a hangsúlyt. Még covid-időket 
éltünk, de szomszédainknál éppen kirobbant 
a háború, és nem tudtuk, vajon mikor ér mind-
ez el minket. Azóta egy kicsit árnyaltabb lett 
a helyzet, és bár a háború még mindig tart, 

minket egyelőre csak a szele ért el a megnö-
vekedett élelmiszerárakban, építkezési anya-
gok áraiban, üzemanyag- és energiaárakban. 
A tavaszi tépelődések ellenére is azonban egy 
nagyon aktív és nagyon adakozó tavasz van mö-
göttünk.  Adni jó, jobb adni, mint kapni és még 
sorolhatnánk az adakozással kapcsolatos mon-
dásokat, de nekem mindegyik közül  a Bibliában 
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Vážení obyvatelia, 
milí Trstičania!
EVA KACZOVÁ, STAROSTKA OBCE
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foglalt a kedvencem. „Ügyeljetek, hogy a 
jót ne az emberek szeme láttára tegyétek, 
azért, hogy lássanak benneteket. (…) Ha 
segítetek, úgy tegyétek, hogy ne tudja a 
jobb kéz, hogy mit csinál a bal.”(Máté 6:1,3) 
Nem tudok azonban szó nélkül elmenni 
amellett, ahogy a község egy emberként 
támogatta, támogatja Juhos Norbit a fel-

Vynechali sme veľkonočné vydanie 
Hírharangu, zažívali sme turbulent-
né časy, a nevedeli sme, kam sme-

rovať ťažisko vydania. Zažívali sme ešte 
covidové časy, ale aj u susedov vypukla 
vojna a nevedeli sme, kedy to dobehne 
aj nás. Zatiaľ to vyzerá tak, že nás do-
behol len prievan vojny, a to v podobe 
nárastu cien potravín, stavebných materi-
álov, pohonnej hmoty, ale aj cien energií. 
Napriek turbulentným časom sme však 
zažili skutočne aktívnu a benefičnú jar. 
Darovať je lepšie, ako dar dostať, daro-

épülésben. Ilyesmire legutóbb talán árvíz-
kor volt példa, amikor mindenki megmoz-
dult és mindenki segíteni akart és segített 
is, ahogy tudott. Egy emberként mozdult 
meg a község. Az adó 2%-a a sok kicsi sok-
ra megy elve mellett óriási segítség lett 
Norbiéknak a kezelések beütemezésében. 
Egy kis biztonság a bizonytalanságban. 
A soron kívül kapott adományok pedig 
növelik a felépülés esélyét, és ezért min-
denkinek hála és köszönet, aki hozzájárult 
a segítséghez. Norbi meg is tesz ennek 
érdekében mindent. Szurkolunk neki, 
imádkozunk érte, bizakodunk.

A másik dolog, ami szintén tavasszal tör-
tént, az ukrán menekültválság és annak ke-
zelése országunkban, járásunkban, közsé-
günkben. Ennél a válságkezelésnél aztán 
igazán el lehetett mondani, hogy a jobb 
kéz nem tudta, mit csinál a bal, de sajnos 
a mondás rossz értelmében. Elismerem, 
az, hogy egyik napról a másikra háború 
dúlta ország szomszédai lettünk, nem tör-
ténik minden nap, nehéz rá felkészülni. 
Miközben békeidei gyakorlat van bőven, 
ahogy papírmunka is ezzel, ez a helyzet 
teljesen felkészületlenül találta az ország 
vezetését. Az viszont egész bizonyos, 
hogy a polgári társulások, a Katolikus ka-
ritász, az ökumenikus segélyszervezet és 
a határmenti önkormányzatok munkája 
nélkül nem birkóztunk volna meg a me-
nekültáradattal. Példaértékű volt a szer-

vezetek és az egyének segíteni akarása, 
megmozdulása és kényszerű önszerve-
ződése. Ahogy az Önök segíteni akarása 
is, hiszen az rengeteg élelmiszer, amit 
összegyűjtöttünk, határ menti kárpátaljai 
falvakba kerültek. Az önök pénzadománya 
pedig az ezt a tevékenységet koordináló 
munkácsi Kárpátaljai Katolikus karitász 
részére. Nádszeg segített, újra és újra. 
Büszkeség tölt el, ha arra gondolok, hogy 
a jóság és a segíteni akarás nálunk még 
élő fogalmak, gyakorlati tartalommal. 

... és végezetül az én személyes kedven-
cem: a bájos kosárkában megaranzsált, el-
ültetett tavaszi-nyári virágkavalkád, amely 
egyszer csak megjelent a Községi Hivatal 
ajtajában. Kérdezgettük egymást, vajon 
ki hozta, ki ültette, ki akarta szebbé tenni 
a hivatal dolgozóinak és a hivatalba igyek-
vők napját, kedvét. De a kosárka gazdáját 
nem találtuk meg, a mai napig titok övezi 
a személyét. Ezért itt ragadom meg az 
alkalmat, hogy megköszönjem mindannyi-
unk nevében. A jókedvű adakozót szereti 
az Isten és a kosárka már a jelenlétével 
megszépíti, kedvessé teszi a napunkat. 
Ezért ez az én kedvenc történetem, mert 
alázatról szól, tenni akarásról, kedvesség-
ről, önzetlenségről. Igazán jó szándékkal 
kaptuk és mi jó szándékkal vigyázunk rá. 

Kívánok mindenkinek napos, élmények-
ben gazdag nyarat! 

vať je dobré, a podobné príslovia sa nám 
môžu hemžiť v príspevku, ja však mám 
najradšej biblický citát: „Dajte si pozor, 
aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred 
ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo 
nedostanete odmenu od vášho – Otca, 
ktorý je v nebesiach. (...) Ale keď ty dávaš 
almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo 
robí tvoja pravá ruka.“ (Matúš 6:1,3)

Nemôžem však nespomenúť, ako sa ako 
celok naša obec postavila za Norbiho 
Juhosa a podporovala, podporuje jeho 

uzdravenie. Naposledy sa to stalo možno 
pri povodni, keď každý bez akýchkoľvek 
zadných indícii sa postavil a išiel pomôcť 
na hrádzu. Išiel zachraňovať obec. Ve-
novanie takéhoto množstva 2% z daní 
fyzických a právnických osôb je neopako-
vateľné, a neskutočne pomáha Norbimu 
naplánovať si nákladnú liečbu. Troška 
istoty v časoch neistoty. Pomimo získa-
ná pomoc mu pomáha rozšíriť spektrum 
liečivých metód, čo tiež prispieva k tomu, 
aby sa Norbi čo najrýchlejšie zotavil. Preto 
obrovská vďaka a chvála patrí všetkým 
tým, ktorí pomohli, ktorí prispeli s po-
mocou na jeho uzdravenie. Norbi preto 
urobí všetko, držme mu palce a modlime 
sa za neho. 

Druhá vec, tiež sa stala na jar, je prísun 
utečencov z Ukrajiny a  riešenie tejto 
krízy na úrovni štátu, okresu a obce. Pri 
tomto riešení krízy si skutočne môžeme 
povedať, že ľavá ruka nevedela, čo robí 
tá pravá. Resp. boli obe ľavé... neviem. 
Uznať sa dá to, že to bola situácia sku-
točne výnimočná, že z jedného dňa na 
druhý sa ocitneme v susedstve vojnou 
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Az az igazság, hogy 
el- és belep minket 
a szemét. 

Nemcsak Nádszeget, de az egész 
Földet. Hatalmas szemétlerakatok, 
szemétszigetek úsznak az óceánok-

ban, már-már akkorák, mint egy kontinens, 
és kérem, ne legyenek illúzióink, jut oda 
a nádszegi szemétből is.
Ezért is nagy dolog, ami nekünk Nád-
szegen sikerült, hogy 4 év alatt a felére 
csökkentettük a háztartási hulladékunk 
mennyiségét! Mert amíg a  2018-ban 
csaknem 1600 tonna háztartási hulladék 
végezte Albáron (és ki tudja még mennyi 
és hol...), ahhoz képest 2021-ben „csak“ 
927 tonna! Az 51,32%-os szelektálási arány 

azt jelenti, hogy egyébként 1850 tonna 
háztartási hulladékot termeltünk volna 
ki, ennyit kellett volna Albárra vinnünk és 
megfizetnünk. De nem kellett, csak 927-
et,  mert a maradékot önök, mi, a kollégák 
a gyűjtőudvaron kiszelektálták! És ebben 
a 927-ben benne vannak a szemétgyűjtés 
során összeszedett hulladékok is, vagyis 
maguk a háztartások ennél jobban telje-
sítettek. Bízom benne, hogy lassan sikerül 
elsajátítanunk a szelektálás egyáltalán nem 
nehéz művészetét, és így egy kicsit szebb 
és egészségesebb környezetet hagynunk 
az utódainkra.
És most egy kis statisztika az elmúlt évek-
ből, amiből kitűnik, hogy Nádszegen sokan 
értik a problémát, és nem akarnak további 
szeméthalmot küldeni az óceánok szemét-
szigeteihez.

Szemétkitekintő
KACZ ÉVA

Év Tonna Szelektálási százalékbesorolás Pontos szelektálási mérleg

2016 1445 0% 1%

2017 1460 1% 1%

2018 1589 20-30% 22,8 %

2019 1216 30-40% 38,20 %

2020 1019 40-50% 43,38 %

2021 927 50-60% 51,32 %

ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ

poznačenej krajiny. Cvičení a byro-
kracie je v časoch mieru dosť, člo-
vek by očakával, že aspoň náznakom 
bude krajina pripravená riešiť takúto 
situáciu. Pravda však nakoniec bola 
taká, že bez občianskych združení, 
bez Katolíckej charity,  Ekumenic-
kej pastoračnej služby a hlavne bez 
samospráv v pohraničnej oblasti by 
sa utečenecká kríza nezvládla. Ich 
okamžitá reakcia bola nevyhnutná na 
to, aby sa pomoc jednotlivcov skoor-
dinovala a nevyšla nazmar. Tak, ako 
aj Vaša okamžitá a srdečná pomoc, 
ktorú ste poskytli vo forme potravín 
alebo finančného daru. Potraviny sa 
dostali do pohraničnej oblasti v ob-
ciach na Ukrajine, kde sa nahromadili 
utečenci, a finančná pomoc Katolíckej 
charite v Mukačeve, ktorá tiež skoor-
dinovala túto činnosť v pohraničnej 
oblasti. Opäť sme pomohli, opäť sa 
dalo na Vás spoľahnúť a som nesmier-
ne pyšná za to,  že v Trsticiach ešte 
dobrota a pomoc blížnemu sú živé 
pojmy s obsahom!

... a na koniec môj obľúbený príbeh 
z jari. Báječný pletený kôš, plný kve-
tinami, naaranžovaný, umiestnený vo 
dverách Obecného úradu. Vypytovali 
sme sa navzájom,  že koho to je die-
lo, nech sa poďakujeme, ale nikto sa 
neozval, nikto sa nepriznal. Dodnes 
nevieme, kto chcel takto spríjemniť 
príchod pracovníkom Obecného 
úradu do roboty alebo návštevníkom 
Obecného úradu. Preto chcem využiť 
túto príležitosť a poďakovať sa za kôš 
plný lásky, angažovanosti, dobrosr-
dečnosti. Lebo ochotného darcu mi-
luje Boh, a tento košík nám skrášľuje 
deň už len svojou prítomnosťou každý 
deň. A je to môj obľúbený príbeh z jari, 
lebo rozpráva nám každý deň o mi-
losti, o dobrosrdečnosti a vôli urobiť 
niečo pre druhých. 

Každému milému občanovi prajem 
slnečné, nikým nerušené leto plné 
zážitkov!
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2021 tavaszán és nyarán népszámlálás 
zajlott községünkben, miközben tombolt 
a COVID. A kétfordulós népszámlálás első 
fordulójában a polgárok magukra voltak 
kicsit hagyva, mivel az online térben zaj-
lott, akár volt valakinek internet hozzá-
férése, akár nem. A Községi Hivatalnak 
csak annyiban volt hozzáférhetősége az 
adatokhoz, hogy egy térképen ellenőrizni 
tudtuk, mely háztartások számláltattak 
már meg és melyek nem. Megvallom, ezt 
a térképet gyakran nézegettük, és figyel-
meztettük az ott lakókat a törvényadta 
kötelességükre. A második fordulóban, 
az ún. asszisztált népszámlálásnál már 
segítséget is nyújthattunk a számlálással, 
volt, aki élt ezzel a lehetőséggel. Álta-
lánosságban véve azonban elmondhat-
juk, hogy az első fordulóban a lakosok 
95, 28%-a megszámláltatott, ami 3758 
személynek felel meg. De mielőtt még 
belemerülnénk a legaktuálisabb adatok-
ba, tekintsünk vissza az előző időszakok 
népszámlálásaira is. 

A Galántai járás lakosságának száma in-
gadozik, de nem változott jelentősen az 
előző időszakokhoz képest. Ami viszont 
jelentősen változott, az a magyar nemzeti-
ségű lakosok száma, ami 7000 személlyel 

lett kevesebb 2001-hez képest. Vagyis 20 
év alatt két nádszegnyi magyar fogyott 
ki a Galántai járásból. Ugyanez a szám 
dominál a magyar anyanyelvűek között, itt 
is 7000 személlyel van kevesebb magyar 
anyanyelvű a Galántai járásban, mint az 
előző 20 évben. Mindkét esetben ez 10 
évenként 10%-os csökkenést jelent.
Nádszegen a népesség száma folyama-
tos növekedést mutat. A legnagyobb 
népességnövekedést a 1880-1940-ig 
tartó időszakban figyelhettük meg, ahol 
is 2025-ről 3137-re növekedett a lakosság 
száma. Ezután volt még egy nagy ugrás, 
1941 és 1970 között, amikor is további 500 
lakossal gyarapodtunk, így 1970-ben 2 
személy híján 3700 lakosunk volt. Innentől 
kezdve azonban a növekedés folyamatos, 
de lassú, így a 2021-es népszámláláson 
3940 személynek kellett volna megszám-
láltatnia magát. 
A nemzetiségi és anyanyelvi felmérést 
a 2021-es népszámláláson nehezítette, 
hogy a kérdőívben két lehetőséget is meg 
lehetett adni az anyanyelvre és nemzeti-
ségre egyaránt. Ezért az ebből a felmérés-
ből született eredmények meglehetősen 
nehezen hasonlíthatóak össze az előző 
évek eredményeivel, de próbálkoznunk 
azért szabad. Sajnos még mindig nem 

tudni, hogy azokon a helyeken, ahol a má-
sodik nemzetiségként valamilyen kisebb-
ségi nemzetiség vagy nyelv lett bejelölve, 
vajon milyen következménnyel jár majd a 
jövőben. Beszámítódnak-e vajon ezek az 
értékek a nemzetiség százalékos jelenlé-
tébe a közösségben? Egyelőre nem tudni. 
Lássuk hát a számokat! 2011-ben 3414 
személy vallotta magát Nádszegen ma-
gyarnak, ami 89,72″ %-os eredményre 
volt elég. A 2021-es népszámlálás során 
azonban első nemzetiségként a lakosság 
85,65%-a jelölte be a magyar nemzetisé-
get, ezt 3308 személy tette így. Második 
nemzetiségként további 70 személy jelölte 
be a magyart, mint második nemzetiségét, 
így együtt ez 3378 személyt és 87,42%-ot 
jelent. Ahogy fent írtam, nem jó (hiszen 
csökken), de nem is dramatikus a változás. 
36 személlyel kevesebb vallotta magát 
magyarnak most, mint 10 évvel ezelőtt, 
viszont a lakosság száma megemelkedett, 
innen ered a 3% pontnyi különbség.

Zárszó helyett megállapíthatjuk, hogy 
Nádszeg az elkövetkező évtizedben Má-
tyusföld legnagyobb és legmagyarabb 
falva lesz. Elődeink büszkék lennének 
ránk. Vigyázzunk rá, hogy ez így is ma-
radhasson. 

Megszámláltattunk
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HITÉLET

ELEK LÁSZLÓ ATYA

Az együttérzés egyik 
kifejező eszköze – 

az adakozás

Feltételezem, hogy már többen tapasztal-
tuk azt a jelenséget, amikor az autópar-
kolóban megszólított bennünket egy szá-
munkra ismeretlen személy, s előállt egy 
igénnyel, melynek az volt a lényege, hogy 
neki pénzbeli támogatásra van szüksége. 
Az okok, hogy miért, nagyon sok esetben 
hasonlóak voltak. Felmerül bennünk a kér-
dés: Mi tegyünk ilyen esetben? Gondol-
kodás nélkül tegyünk eleget kérésének? 
Esetleg beszélgessünk el vele bővebben 
kérésének jogosságát boncolgatva? Vagy 
egyszerűen utasítsuk el, számolva azzal, 
hogy a lelkiismeret azért meg-megszólal 
bennünk magatartásunk helyességét vagy 
helytelenségét igazolva? Számolnunk kell 
azonban azzal is, hogy az adott személy 
nem csupán bennünket szólít meg, hanem 
tevékenységét folytathatja akár napestig.

Rászorulók, szerencsétlenségek, termé-
szeti csapások áldozatai mindig voltak és 
lesznek a világban. Talán azokkal tudunk 
leginkább együtt érezni, akik természeti 
csapások által veszítették el otthonukat és 
vagyonukat. A természeti csapás ugyanis 
általában meglepetésszerűen éri az em-
bert. Egy orkán erejű szélvihar; árvízzel, 
sárlavinával pusztító heves esőzés; villám-
csapás által keletkezett tűzvész stb., ezek 
mind olyan megnyilvánulások, melyek kárt 
okoznak élőlényekben és anyagi eszkö-
zökben egyaránt.

A szerencsétlenségek, balesetek követ-
keztében, gyakran árván maradt gyer-
mekek életéről kell gondoskodni, bízva 
abban, hogy kiheverik a traumát, s a velük 
együtt érző emberek jósága segít nekik 
tovább haladni az életútjukon.

Kialakulhatnak háborús konfliktusok, me-

lyek áldozatokat követelnek emberélet-
ben, s ugyanakkor óriási anyagi veszte-
ségeket is képesek okozni. Általában a 
fegyveres konfliktus nem egyik napról a 
másikra alakul ki népek, nemzetek között, 
hanem vannak előzmények, melyeknek 
időben való el nem hárítása vezet a há-
ború kialakulásához. Feltételezem, hogy 
korunkban kellene annyi bölcsességgel 
rendelkeznie a feleknek, hogy megfelelő 
módon tudjanak lépéseket tenni, azaz 
tárgyalásokat folytatni a békés megoldás 
érdekében. Annyi biztos, hogy mindkét 
félnek fel kell áldozni valamit elképzelé-
séből a kialakult konfliktus megoldása 
érdekében. Ha pedig ez nem sikerül, akkor 
sajnos számolni kell a fájdalmas következ-
ményekkel úgy, mint: menekültáradat és 
újjáépítés. 

Adódhatnak az életben olyan okok is, 
amikor valamilyen nemes cél érdeké-
ben vállalunk anyagi áldozatot a gondok 
enyhítésére. Az egyházi év folyamán a 
vasárnapi adakozáson, „perselyezésen” 
kívül, gyakorta vannak meghirdetve 
gyűjtések, melyek nem csupán a helyi 
egyházközség érdekeit szolgálják, hanem 
szélesebb körben nyújtanak támogatást 
a rászorulóknak, melyek legtöbbször in-
tézmények, ahonnan vagy személyekhez, 
vagy pedig egyéb célokat szolgáló kiadá-
sokra irányul a gyűjtés összege. Példaként 
említem az egyházi iskolák szükségleteit 
érintő kiadásokat; a karitásztevékenység 
végzésére szolgáló kiadásokat, beleértve 
a menekültek és üldözöttek ellátását; a 
papi szemináriumban tanuló kispapok 
ellátásához való hozzájárulást; stb. Min-
den gyűjtés célja az, hogy elsősorban 
a helyi egyházközség fenntarthatósága 
biztosítható legyen, valamint azért, hogy 

a testvéri szolidaritás, azaz az együttérzés 
kifejezése nyilvánvaló legyen, s ezáltal 
Krisztus szeretete vetítődjék le az Egyház 
életében.

Nem kell azonban meglepődnünk, ugyanis 
gyűjtésekre, és jólelkű adakozásokra az 
ókorban is (Sir 18,15-18), főleg pedig a ke-
resztény közösségek kialakulása idejében 
is volt bőségesen példa. Szent Pál apostol 
gyakran fordult kéréssel a hívek közössé-
géhez. A Korintusiaknak írt első és máso-
dik levelében is említést tesz az adakozás 
értékéről, valamint lelki hasznáról. Talán a 
nemzetek apostola fogalmazza meg leg-
meggyőzőbben az adakozás jelentőségét: 
„Nem azért kell gyűjteni, hogy mások 
megszabaduljanak a szükségtől, ti meg 
bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. 
Most az ő szükségüket a ti bőségetek 
enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek 
szolgáljon szükségetekben segítségül, 
s így a javak kiegyenlítődjenek.” (2Kor 
8, 13-14) 

Tudtommal, községünk lakossága nagy-
lelkűen adakozik különböző kitűzött célok 
elérése érdekében. Mindezért hála és kö-
szönet! Tudatában kell lennünk, hogy a Jó 
Isten nem kíván tőlünk lehetőségeinket 
meghaladó adományokat. Adományo-
záskor az ésszerűség elvét kell tekintet-
be vennünk, ugyanakkor a jótékonyság 
áldásait is számon tartva. „Mindenki el-
határozásának megfelelően adjon, ne 
kelletlenül vagy kényszerűségből, mert 
Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten 
elég hatalmas ahhoz, hogy bőven meg-
adjon nektek minden adományt, hogy 
mindig és minden tekintetben bőven 
ellátva készen legyetek minden jótettre.” 
(2Kor 9, 7-8)

„Most az ő szükségüket a ti bőségetek enyhíti..."
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Több évtizeddel ezelőtt jelent meg 
dr. Theodor Bovet könyve a házas-
ságról, Felette nagy titok címmel. A 

könyv mondanivalója mára sem vesztett 
semmit aktualitásából, hiszen a házas-
ság alapjaiban határozza meg nemcsak 
egy család, hanem az egész társadalom 
életformáját, s ezzel együtt a jövőjét is. 
Istennek hála, községünkben még van 
igény a házasságkötésre. Erre utal az évi 
házasságkötések száma. Persze, ez a 
szám lehetne még magasabb is, hiszen 
sok olyan pár él már évek óta párkapcso-
latban, akik megértik egymást, szeretik 
egymást, közös gyermeket is nevelnek, de 
valahogy még nem határozták el magukat 
a legfontosabb lépésre: arra, hogy házas-
ságot kössenek. Csak biztatni szeretném 
őket, hogy ne féljenek vállalni egymást 
a házasságkötés szertartása által sem, 
hiszen az még meghittebbé, szilárdab-
bá teszi kapcsolatukat, s ugyanakkor 
biztos fundamentumot jelent önmaguk 
és gyermekeik számára.
Különösen keresztényként, tudatában 

kell lenni annak, hogy a házasság nem 
magánügy, hanem közügy. Az Egyház leg-
nagyszerűbb lelki értékei, a szentségek. 
Ezek által áramlik lelkünkbe az isteni erő. 
Már a szentségek felosztása is utal arra, 
hogy a házasság a közösség szolgálatá-
nak szentsége. Ugyanis: a keresztség, a 
bérmálás és az Eucharisztia a keresztény 
beavatás szentségei; a bűnbánat, vagyis 
a gyónás és a betegek kenete a gyógyulás 
szentségei; az egyházi rend és a házasság 
pedig a közösség szolgálatának szentsé-
gei. Ez pedig azt jelenti, hogy a házasság 
meghatározó formája a közösségnek.
Pál apostol lényegre törő módon fogal-
maz a házassággal kapcsolatban, amikor 
azt mondja: „Férfiak, szeressétek fele-
ségeteket, ahogy Krisztus is szerette az 
Egyházat, és föláldozta magát érte, hogy 
megszentelje” (Ef 5, 25-26). És rögtön hoz-
záteszi: „Ezért az ember elhagyja atyját és 
anyját, feleségéhez ragaszkodik, és ketten 
egy testben lesznek. Nagy titok ez, én 
Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom” 
(Ef 5, 31-32).

A keresztény házasság lényegéhez hoz-
zátartozik a hűség, a felbonthatatlanság 
s a termékenységre való nyitottság. A II. 
Vatikáni Zsinat egyik dokumentumában 
megkapóan fogalmazódott meg a házas-
társi szeretet hűségének fontossága: „Ez 
a bensőséges egység, mint két személy 
kölcsönös ajándékozása és a gyermekek 
java megkívánja a házastársak teljes hű-
ségét, és sürgeti fölbonthatatlan egysé-
güket.” (Gaudium et spes, 48.) Akik tehát 
házasságban kívánják megélni életüket, 
törekedjenek arra, hogy az Egyház év-
százados hagyományait tekintetbe véve 
kapcsolódjanak be a közösség életébe. 
Azaz, e szándékukat pecsételjék meg az 
Isten előtt tett ígéretükkel, amihez na-
gyon komolyan ragaszkodjanak, hiszen 
a szövetségben, amit kötnek egymással, 
az isteni jelenlét a biztosíték arra, hogy 
emberi törekvésüket áldásként élhetik 
meg saját családjuk, valamint a közös-
ség javára.

Szükséges-e 
házasságot kötni?
ELEK LÁSZLÓ ATYA

„Férfiak, szeres-
sétek feleségete-

ket, ahogy Krisztus 
is szerette az Egy-

házat, és föláldozta 
magát érte, hogy 

megszentelje”

(Ef 5, 25-26)

HITÉLET
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DEÁK LÁSZLÓ

A tökéletes élmény és a család

A magyar származású Csíkszentmihályi 
Mihály a pozitív pszichológia megha-
tározó gondolkodójának számított. 

Elmondása szerint munkássága során azt 
tapasztalta, hogy amikor az ember teljesen 
elmélyül valamiben, akkor úgy tűnik, hogy 
számára a boldogság tényleg elérhető. 
Szerinte a tökéletes élmény egyik érdekes 
ellentmondása, hogy az ember cseleke-
detei gyakran akkor a legkönnyedebbek, 
amikor a legnehezebb (legnemesebb) fel-
adatokat teljesíti. Éppen emiatt válhat tehát 
a családi élet is tartósan szeretetteljessé 
és élménygazdaggá. 
Tapasztalatból tudjuk, hogy az emberek 
életében a legjelentőségteljesebb és leg-
erősebb élmények többsége a családhoz 
kapcsolódik. Sok sikeres ember értene 
egyet Lee Iacocca megállapításával: "Si-
keres és gyönyörű karriert futottam be, 
de ez mind semmi ahhoz képest, amit a 
családom jelent nekem." 
Manapság sajnos már szinte közhelyszerű, 
hogy a házasságról sokan úgy gondol-
kodnak, mint a szabadság végéről, és a 
házastársat béklyónak tekintik. A családi 
élet fogalma természetesen magában fog-
lal olyan megkötöttségeket, a felelősség 
különböző formáit, amelyek módosítják 
az ember céljait és korlátozzák cselekvési 
szabadságát. Mint a szabályok általában, 
számtalan viselkedési lehetőséget kizár-
nak, ugyanakkor biztosítják, hogy teljes 
erőnkkel összpontosíthatunk azokra a ki-
választott lehetőségekre, amelyek megma-
radtak. Cicero azt írta egykor, hogy ahhoz, 
hogy teljesen szabad lehessen valaki, egy 
sor törvény szolgájává kell válnia. Más sza-
vakkal: korlátaink elfogadása felszabadító 
hatású. 
Miután valaki elkötelezte magát egy „ódi-
vatú” házasság mellett, mégpedig saját 
akaratából, nem pedig azért, mert a ha-
gyomány erre kötelezte, akkor már nem 
kell többé azon aggódnia, jól választott-e, 
vajon másutt zöldebb-e a fű. Ennek ered-
ményeképpen rengeteg energiája szabadul 
fel az élethez, mert figyelmét nem kell arra 
fordítania, hogy azon töprengjen, hogyan 
is kellene élnie. 
Hogy a család a tökéletes élmények szín-
tere lehessen, Csíkszentmihályi szerint a 
család létének célja kell, hogy legyen. A 
célok között lehetnek nagyon általánosak 
és hosszabb távúak is, mint például egy bi-
zonyos életstílus megteremtése – felépíteni 
a tökéletes családi házat, a lehető legjobb 
nevelést biztosítani a gyerekeknek, vagy 
vallásosan élni egy modern, elvilágiasodott 

társadalmi környezetben. A hosszú távú 
célok mellett szükség van folyamatosan 
kitűzött rövid távú célokra is. Ezek lehetnek 
olyan egyszerűbb tennivalók, mint egy 
új dívány vásárlása, piknikezés, családi 
nyaralás vagy vasárnap délutáni közös 
társasjátékozás. Ha vannak olyan célok, 
melyben az egész család osztozik, akkor 
szinte biztos, hogy a családtagok képessé 
válnak arra, hogy kellemesen együtt töltsék 
az idejüket. Ugyanakkor tudni kell, hogy 
minden családtagnak megvannak a maga 
céljai, melyek bizonyos fokig eltérnek a 
többi családtagétól, és amelyeket tiszte-
letbe kell tartani. És bizony hozzátartozik 
az élethez, hogy előbb vagy utóbb minden 
gyerek "marhaságnak" tartja a közös csa-
ládi programot. Ilyenkor gyümölcsözőbb, 
persze nehezebb stratégia az, ha olyan új 
tevékenységeket keresünk, melyek újból 
mindenkit érdekelnek. 
A tizenévesek életében jelentkező lázadás 
azzal enyhíthető, ha a család önbizalmat, 
elfogadó szeretetet és kellő irányítást nyújt 
nekik. A gyermek sokkal könnyebben fel-
színre tudja hozni a benne rejlő képessé-
geket, ha tudja, hogy bármi történjék is, 
biztos érzelmi támaszra lel a családjában. A 
feltétel nélküli elfogadás különösen fontos 
a gyerekeknek, ami viszont nem azt jelenti, 
hogy a kapcsolatnak ne legyenek szabá-
lyai, melyeknek megszegése büntetést von 
maga után. Ha a szabályok áthágása nem 
jelent kockázatot, akkor a szabályok értel-

metlenné válnak. A gyerekeknek tudniuk 
kell, hogy a szüleik elvárnak tőlük bizonyos 
dolgokat, és ha nem engedelmeskednek, 
annak következményei vannak. De azt is 
fel kell ismerniük, hogy bármi történik, 
szüleik irántuk érzett szeretete nem lehet 
kérdéses. 
Csíkszentmihályi szerint, ha ma az embe-
rek nemcsak külső okok miatt házasodnak 
össze és élnek családban, akkor a családi 
életben óriási lehetőségek nyílnak a fejlő-
désre és az örömre, melyeket csakis ilyen 
keretek között élhetünk át. Ha ma talán 
csökken is azoknak a tradicionális csalá-
doknak a száma, melyeket csak kényelmi 
szempontok tartottak össze, azoké viszont 
növekszik, ahol azért vannak együtt, mert 
a családtagok szeretik egymást. 
Amikor egy családnak van közös célja és 
nyitva állnak a kommunikációs csatornái, 
amikor fokozatosan bővülő cselekvési le-
hetőségeket biztosít bizalomteli környe-
zetben, akkor az élet a családban örömteli 
tevékenység lesz. Egymás feltétel nélküli 
elfogadása, a tökéletes bizalom, amelyet 
a családtagoknak egymás iránt érezniük 
kell, csak akkor értékes, ha soha nem szűnő 
szeretetre épül. 

Forrás:
Csí kszentmihá lyi, M. (2001): Flow. Az áramlat – 
a tö ké letes é lmé ny pszicholó giája. Budapest: 
Akadé miai Kiadó

ÉRTÉKTEREMTŐK
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Március a könyv hónapja. Ebből az 
alkalomból minden évben ellátoga-
tunk a gyerekekkel a helyi könyvtár-

ba. Nagy izgalommal várták ezt a napot, 
hogy a régi ismerősök, Zita néni és Rózsika 
néni várják őket. Mindenki szabadon válo-
gathatott a könyvek között, nézegették a 
könyveket, lapozgatták, és természetesen 
cserélhettek is könyveket kedvükre. Meg-
tudták azt is a gyerekek, hogy a könyvek 
ki is kölcsönözhetőek, haza is vihetőek, 
ha már valaki beiratkozott a könyvtárba. 
Megtanulták, hogy itt is illik betartani a 
helyes viselkedési szokásokat.
A másik könyvtárlátogatásunk az iskolai 
könyvtárban valósult meg. Szívesen fo-
gadtuk a meghívást, és a gyerekek már 
alig várták, hogy elérkezzen a nagy nap. 
Czakó Marika tanító néni fogadott min-
ket nagy szeretettel, és meglepetésként 
még egy szép mesét is meghallgattak 
a gyerekek. Felejthetetlen élmény ma-
rad számukra. Reményeink szerint mi is 
hozzájárultunk ahhoz, hogy óvodásaink 
olvasni szerető, könyvbarát gyermekekké 
váljanak.

Látogatás a 
könyvtárban 
óvodásainkkal
MADARÁSZ ANIKÓ

Egy májusi napsütéses délutánon, 
a Mesekert óvoda udvarán valami 
készülődni látszott. Az időjárás is 

kedvezett számunkra, hiszen gyönyörű 
napsütéses időben tudtunk hozzálátni 
a tennivalókhoz. A szülői szövetséggel 
közösen egy fergeteges hangulatú dél-
utánt varázsoltunk a családoknak. Az 
ügyes kezű anyukák gofrit, palacsintát 
sütöttek, és gyümölcspoharakat ké-
szítettek. A szakács nénik pedig íny-
csiklandó, finom gulyást főztek. A jó 
szórakozás, beszélgetés mellett lehető-
ség volt hintázásra, csúzdására, homo-
kozásra és egyéb szabadtéri játékokra. 
Imádták a gyerekek az ugrálóvárat is, 
ahol leadhatták fölösleges energiái-
kat. A jól sikerült nap után mindenki 
kellemesen elfáradva, szép élmények-

kel tért haza. Erre a rendezvényünkre 
meghívtuk azokat a családokat is, akik 
érdeklődtek intézményünk iránt, és 
a mi óvodánkat választották gyerme-
keiknek. Büszkén mondhatjuk, hogy 
27 gyermeket írattak be óvodánkba. 
Így a 2022/2023-as tanév szeptem-
berében 71 gyerekkel kezdjük meg az 
oktató-nevelő tevékenységet, három 
csoportban.
A tanév végéhez közeledve nem ma-
radhat el a köszönet. Szeretnék kö-
szönetet mondani a szülőknek, a falu 
polgármester asszonyának, a Községi 
Hivatalnak, az iskola igazgatóságának, 
a vállalkozónak és az óvodabarátoknak 
az egész évi anyagi és erkölcsi támo-
gatásért. Nélkülük elképzelhetetlen lett 
volna az óvoda jó működése.

Családi sportnap 
az óvodában
MADARÁSZ ANIKÓ

SULI-ROVAT
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Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

2013-ban alapította testvértelepülé-
sünk, Újbuda Önkormányzata, Sass 
Szilárd önkormányzati képviselő in-
dítványozására a díjat, aki felvidéki 
származású és édesanyja magyar 
szakos pedagógusként dolgozott 
Felsőszeliben.

A díjat minden évben az a diák kaphat-
ja, aki az alapiskolai tanulmányok alatt 
kimagasló eredményt ért el a magyar 

nyelv tanulásában és művelésében, 
valamint tanulmányait gimnáziumban 
vagy középiskolában kívánja folytatni.
A díjat minden évben a 9. osztályban 
tanító magyartanár javaslatára a tantes-
tület hagyja jóvá, összege 120.000,- Ft.
Ebben a tanévben a ballagás ünnepén 
köszöntöttük az eddigi díjazottakat is, 
akik nagy örömünkre szép életpályát vá-
lasztottak és a díj összegét továbbtanu-
lásra és művelődésükre használták fel.

Köszönjük szépen a pedagógusok munkáját is, akik ösztönzése nagy mértékben 
hozzájárult tanulóink eredményeihez és sikereihez.

MÁJUS

Englishstar, nemzetközi angol verseny - 14 diák a 3-8. évfolyamok-
ból. A legsikeresebbek: Czakó Tibor (3.o.) és Molnár Gergő (8.A)

Angol esszéíró pályázat - Rákász Botond, Baláž Vanda, Kürti Domi-
nik, Menyhárt Leonard, Bartalos Zoé Zsóka

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, Zsigárd - Menyhárt Zsolt – 
aranysáv, továbbjutott, Bugár Zsombor – ezüstsáv

Simonyi Zsigmond helyesírási verseny, országos forduló - Mátyás 
Bálint, Rákász Botond

JÚNIUS

Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny, orszá-
gos döntő, Gombaszög, Rozsnyó - Menyhárt Zsolt – bronzsáv

Katedra történelem verseny – országos döntő, Nyitra - Egy íjász, 
két gyalogos (Győri Bence, Sárkány Ronald, Václav Alex) – 12.hely

Katedra anyanyelvi verseny – országos döntő, Nyitra - Vadangya-
lok (Lukács Boglárka, Molnár Lenke, Nagy Orsolya) - 6. hely

Életmese pályázat, nemzetközi verseny - Rákász Botond – korcso-
portjában 3. helyezés

Váratlan felkérés érte iskolánkat, misze-
rint Szarka Gyula: Petőfi dicsérete című 
dalából videoklip készül és a forgatás-
hoz jóhangú énekes diákokat keresett 
a zenész.
Iskolánk 3-6. osztályos tanulói vállalták 
a szereplést és az éneklést. A zeneórá-
kon tanáraik vezetésével felkészültek a 
dalból, és a forgatás napján csodálatos 
fegyelmezettséggel, több órán keresz-
tül rendre végrehajtották a rendezőnő 
utasításait. 
Az eredmény nagyon szép lesz, izgatot-
tan várjuk!!

Május 1-jén került sor az iskola belső ud-
varán megépült szabadtéri színpad hiva-
talos átadására, és az ezzel egybekötött 
anyák napi ünnepségre. /SzZs/

10. jubileumi „A magyar nyelvért“ 
Almási Mária Emlékdíj átadás
Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

Videoklip-
forgatáson 
vettünk részt

Színpadavató 

SULI-ROVAT

„A Magyar Nyelvért” Almási Mária Emlékdíj
10. jubileumi díjazottja a 2021/2022-es tanévben

MOLNÁR LENKE 9. OSZTÁLYOS TANULÓNK.

Választott középiskolája a Magángimnázium Dunaszerdahely.
Felkészítő tanára Mgr. Fülöp Leona.

Szeretettel gratulálunk!
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Tanulmányi versenyek 
legkiemelkedőbb eredményei
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A tanítási év vége nem csak a sok írásbeliről, 
témazáróról szól, hanem szerencsére a szép 
kirándulásokról és tanulmányutakról is.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 2 covidos 
tanév után újra lehetőségünk nyílott arra, 
hogy iskolánk diákjai részére megszervez-
zük a várva-várt év végi kirándulásokat. 
Különösen nagy jelentősége és értéke volt 
ezeknek az utazásoknak, az együtt töltött 
óráknak ebben az évben, hiszen a járvány 
miatt 2 éven keresztül nem valósult meg 

Galántai Honismereti Múzeum – 1-4. évfolyam
Galántai járási tűzoltóság – 1-4. évfolyam
Rajecké Teplice – Kunerád – természetiskola – 3-4. évfolyam
Tanulmányi kirándulás a helyi gazdaságba – 5. osztály
Bajmóc – osztálykirándulás – 5., 7. osztályok
Komárom, Ógyalla – osztálykirándulás 6.a, 6.b
Kerékpártúra Eperjesre – 6.A, 6.B, 8.A
Sportversenyek, vetélkedők, szalonnasütés – 7.osztály
Duna Menti Tavasz előadásai – 6.B, 9. osztály
Kenu túra a Kis-Dunán – 6.B, 8.B
Mosonmagyaróvár – Futura – 8.A, 8.B. osztályok
Trianoni éjszaka az iskolában – 6.B, 9. osztály
Éjszakai tájékozódás a Tanyán (Farm VIP) – 9. osztály

Iskolánkon a következő értékes kirándulások, 
tanulmányutak és iskolai aktivitások valósul-
tak meg:

Örülök, hogy az idei iskolaévben ilyen sokrétű és tartalmas kirándulásokkal 
gazdagodtak diákjaink. A pedagógus kollégáknak köszönöm a sok felkészülést 
és szervezést, hiszen nem kis felelőségvállalás egy osztályakció.

Értékes osztály-
kirándulások, 
tanulmányutak
Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

SULI-ROVAT

sem természetiskola, sem kirándulás.
Hogy milyen jelentősége van az iskolai 
tanfolyamoknak, osztálykirándulásoknak 
a diákok életében? Elsősorban az iskolán 
kivüli kikapcsolódás, élményszerzés kötet-
len környezetben, barátok társaságában, ez 
nagyon összekovácsolja az osztálytársakat. 
Teljesen szabad, kötetlen és új közegben 
találják magukat, ahol saját magukra, az 
osztálytársaikra és a pedagógusaikra szá-
míthatnak. 
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SULI-ROVAT

Gratulálunk

2021/2022 évfolyam
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Gaudeamus 
igitur
Iuvenes dum 
sumus.
Post iucundam 
iuventutem
Post molestam 
senectutem
Nos habebit 
humus. 

az alap-
iskola és 
az óvóda 
végzősei-
nek!
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KRIEDOVÝ PAPIER
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Gratulujeme

Ročník 2021/2022
Gaudeamus 
igitur
Iuvenes dum 
sumus.
Post iucundam 
iuventutem
Post molestam 
senectutem
Nos habebit 
humus. 

absolven-
tom zák-
ladnej 
školy a 
materskej 
školy!
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KRIEDOVÝ PAPIER

PEDAGOGICKÝ KOLEKTÍV 

MATERSKEJ ŠKOLY

Život v 
materskej 
škole

Koniec školského roka 2021/2022 je 
za dverami a naše deti sa už tešia na 
letné prázdniny. Niektoré z nich ešte 

prežijú príjemné chvíle so svojimi kamarát-
mi počas prázdninovej prevádzky mater-
skej školy, niektorí si užijú letné prázdniny 
už od prvého dňa.  

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku sa 
v našej materskej škole konečne mohli 
konať naše obľúbené akcie, ktoré sme žiaľ 
skoro dva roky nemohli organizovať kvôli 
opatreniam.  

Hneď vo februári sú Fašiangy, ktoré sú 
najveselším obdobím roka. V znamení fa-
šiangových zvykov a tradícií sa niesol Roz-
právkový karneval aj v našej MŠ. Tomuto 
všetkému predchádzali prípravy detí spolu 
s pani učiteľkami a nechýbala ani pomoc 
zo strany rodičov. Ku každému karnevalu 
patrí výzdoba a zhotovovanie masiek. Deti 
ukázali svoju šikovnosť vo veselých hrách a 
tancoch. Trieda bola premenená na veselú 
rozprávku stríg, víl, princezien, zvieratiek a 
rôznych rozprávkových bytostí. Spokojnosť 
všetkých detí bola pre nás veľkou odme-
nou a potešením. 
Mesiac marec je MESIACOM KNIHY. Ako 
áno, ako nie, bolo krásne slnečné dopolud-
nie. Od rána sme sa nemohli dočkať chvíle, 
kedy už konečne vkročíme do čarovného 
sveta kníh. A viete čo? Bolo to úžasné! Zo 
všetkých strán na nás žmurkali tie najroz-
manitejšie knihy. Teta knihovníčka nám 
vysvetlila, ako si môžeme knihy požičať 
a čo všetko je k tomu potrebné. Na záver 
sme si mohli vybrané knihy prelistovať, 
niektorí aj prečítať. 

Aj v tomto školskom roku sa v materskej 
škole konal Ponožkový deň, keď si deti aj 
s pani učiteľkami obuli  na každú nôžku inú 
ponožku a tým si pripomenuli výnimočnosť 
ľudí žijúcich s Downovým syndrómom. 
Zápis do MŠ prebiehal od 9.5. do 13.5. 
Zapísaných je celkovo 34 detí. Detičky aj 
s mamičkami sa oboznámili s priestormi 
MŠ, herňou, spálňou, triedou, dvorom. 

V očiach detí svietili iskieročky radosti pri 
pohľade na množstvo hračiek a odchádzali 
s novými zážitkami a so spomienkovým 
listom zo zápisu.
Dňa 12.5. sa deti z triedy Sovičiek zúčastnili 
návštevy hvezdárne v Hurbanove. Deti zís-
kali nové poznatky o našej Zemi, o vesmíre. 
Z hvezdárne odchádzali s nadšením a no-
vými poznatkami.
Deň detí v našej MŠ prebiehal celý týždeň. 
Detičky sa v deň D ozaj vyšantili. Čakali 
ich rôzne hry, prekvapenia a boli kresliť 
aj pred Jednotou. Celý týždeň prebehol 
v radostnej a veselej atmosfére.
V piatok 3.6. sa deti z oboch tried pred-
stavili krátkym vystúpením v kultúrnom 

dome. Detičky nedočkavo čakali svojich 
rodičov, ktorí sa im po vystúpení odvďačili 
veľkým potleskom. Pre väčšinu detí to bol 
nový zážitok.
S deťmi oboch tried sme 7.6. navštívili kino 
v Galante. Deti si pozreli animovanú filmo-
vú rozprávku ,,Labková patrola“. Návšteva 
kina, ako i cesta autobusom tam a späť 
bola pre deti nezabudnuteľným zážitkom.
Dňa 8.6. detičky svojim vystúpením pre-
kvapili ale aj potešili našich seniorov v DSS-
-kách. Po krátkom vystúpení im odovzdali 
darčeky. Babičkám a deduškom sa od ra-
dosti zaleskli slzy v očiach.

Ďakujeme firme TOP Atrakcie za prekva-
penie a skvelý zážitok, ktorým dňa 14.6. 
vzbudili u detí veľký úžas. Na dvore posta-
vili deťom nafukovací hrad, na ktorom sa 
šantili celý deň. Domov išli deti veeeeeľmi 
spokojné a unavené. 

Čo dodať a záver? Život v škôlke je teda 
naozaj pestrý. Do konca školského roka 
nás ešte pár akcií. Veríme, že  nimi poteší-
me nielen deti, ale aj rodičov. Milí rodičia, 
prajeme vám, nech vám úsmev na tvárach 
vyčarí nielen letné slniečko, ale hlavne lás-
ka a spokojnosť  vašich ratolestí. 



14 HÍRHARANG

V mesiaci marec sme konečne dostali 
očakávaný balík. Tento balík obsaho-
val hardvér – microbity, ledky, rezis-

tory, reproduktory, LED pásiky a krokosvor-
kové káble.
V tomto školskom roku sa naša škola za-
pojila do druhého ročníka grantovej výzvy 
ENTER pre školy a následne získala 1000eur 
na nákup sád micro:bitov.
Tento projekt podporil Nadačný fond Tele-
kom pri nadácii Pontis.
A čo je micro:bit ?
 BBC micro:bit je programovateľný mini-
počítač, vďaka ktorému máme možnosť  
vytvárať jednoduché hry, merať  teplotu, 
ovládať zvuk či sveteľnosť iných zariadení. 
Vieme k nemu pripojiť LED pásiky a mno-
hé ďalšie zariadenia.  Vďaka micro:bitu sa 
hodiny informatiky stávajú hrou. Pracujeme 
v online prostredí MakeCode, v ktorom si 
vytvorený program testujeme v simulátore 
a následne sťahujeme do micro:bitu.

Na hodinách informatiky sa s micro:bitom a 
s jeho možnosťami  zoznámili všetci žiaci na 
druhom stupni ZŠ a taktiež aj prvostupniari  
– tretiaci a štvrtáci. Postupne sme prechá-
dzali od najjednoduchších aktivít, ako je 
vytváranie digitálnej menovky, animácie, 
hracej kocky, krokomeru... Vďaka projektu 
ENTER deti zažívajú kopec zábavy, dostávajú 
sa do základov a tajov programovania a ne-
únavne objavujú ďalšie možnosti micro:bitu.

Od 6. 6. do 10.6. 2022 prežili  
týždeň plný zážitkov v Škole 
v prírode pri Počúvadle.

Čakalo ich prekrásne prostredie so 
zaujímavým programom a skvelá 
domáca kuchyňa.
Spoznali okolie  Počúvadlianskeho 
jazera a otestovali si svoju „kondič-
ku“ pri výstupe na vrch Sitno.
Navštívili Banskú Štiavnicu a zavítali 
aj do Banského múzea, kde sa oboz-
námili s prostredím a prácou baní-
kov v bani, v ktorej sa ťažilo hlavne 
striebro a zlato.
Nezabudnuteľné dojmy v nich zane-

chalo vystúpenie sokoliarov v Soko-
liarskej škole v Štiavnických Baniach. 
Videli  výcvik sokola, sovy, orla a kŕ-
mili papagáje.

Svoje zručnosti si mohli overiť v tvo-
rivej dielni Terra Permonia v Banskej 
Štiavnici, kde si vyrobili krásne vý-
robky. Vyskúšali si aj ryžovanie zlata 
a vlastnoručne si vyzdobili tričká.
Krásne zážitky, krásne prostredie, 
super počasie, výborná strava, 
milý personál Chaty Lodiar a pestrý 
program boli pre deti nezabudnuteľ-
ným obdobím.

ENTERáci 
v Trsticiach

Po dvoch rokoch 
pandémie sa naši 
žiaci 1. stupňa dočkali!

GABRIELA DOBRIOVÁ

BEÁTA FARAGÓOVÁ
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KRIEDOVÝ PAPIER

DEÁK MAGDALÉNA

Koszorúcska
az alapiskolás éveket méltóság-
teljesen záró ünnepi esemény

A nádszegi magyar tannyelvű alapis-
kola végzős diákjai a 2021/2022-es 
tanév elején, akárcsak elődeik, lel-

kesedéssel és izgalommal döntöttek úgy 
(osztályfőnökükkel és szüleikkel egyetér-
tésben), hogy folytatják az immár nyolc 
éves hagyományt és az alapiskolában 
töltött évek méltó befejezéseként meg-
rendezik első báljukat, a koszorúcskát. 
Felkészítésüket, a Nádszegi Szabadidő-
központ megbízásából, ebben az évben 
Vizvári Csilla tánctanárnő, a „Csill&Dance” 
táncstúdió tulajdonosa és vezető táncosa 
vállalta el. 

A táncórák márciusban kezdődtek el, és 
bár a tánctanárnő megkívánta a fegyelmet 
és az igényeséget, a próbák rendkívül 
jó hangulatban zajlottak és újabb közös 
kalandot jelentettek a végzős diákok szá-
mára. A ráfordított időnek és a befektetett 
munkának meglett az eredménye, hiszen 
a próbák során a diákok bizonyosságot 
adtak rátermettségükről, kedvességük-
ről és udvariasságukról, „megcsillog-
tatva” a táncetikett terén szerzett friss 
tapasztalataikat és tudásukat is. Az utolsó 
táncórákon már készen álltak arra, hogy 
szüleiknek és tanítóaiknak bemutassanak 
négy standard táncot (angolkeringő, bécsi 
keringő, tangó, polka), hat latin-amerikai 
táncot (szalsza, cha-cha-cha, rumba, jive, 

blues, bachata), valamint egy közös mo-
dern táncot. 
A munka sikeréhez nagyban hozzájárult a 
végzős diákok osztályfőnökének, Czakó 
Máriának elkötelezett szervezési munkája 
is. Bízunk benne, hogy akárcsak elődeik, 
a mostani végzősök is a képesek lesznek 
a legjobbat nyújtani szüleiknek, tanára-
iknak, és mindenki számára egy kedves 
emlék marad a koszorúcska és az odáig 
vezető út.

Ebben a tanévben a nádszegi szlovák 
tannyelvű alapiskola végzős diákjai is ne-
kivágtak a hagyományteremtésnek, és 
szintén elvégezték a táncpróbákat. Bízunk 
benne, hogy akár a szomszéd iskolában, 
náluk is gyökeret ver ez az alapiskolás 
éveket méltóságteljesen záró ünnepi 
esemény. A Nádszegi Szabadidőközpont 
ehhez mindkét iskolának, lehetőségei-
hez mérten továbbra is minden feltételt 
biztosít majd. 

A szlovák alapiskola diákjai az iskola jótékonysági bálján adták elő táncukat
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KULTÚRA

Megemlékezés 
az 1848-as forra-
dalomról és sza-
badságharcról 

Komáromi táncháztalálkozó

Kisnádos 
néptánctábor

Aranyszamár 
Bábszínház 
előadása

Az 1848-49-es eseményekről... 
1848. március 15-én – az európai forra-
dalmi hullám részeként – Pest-Budán is 
kitört és vér nélkül győzött a forradalom 
a nemzeti szuverenitás és a polgári átala-
kulás jelszavaival („egyenlőség, szabad-
ság, testvériség”). Megszületett a modern 
parlamentáris Magyarország, és megkez-
dődött a szabadságharchoz vezető folya-
mat, amelynek célja a Habsburg-uralom 
megszüntetése, a függetlenség és az al-
kotmányos berendezkedés kivívása volt.

Községünkben minden évben megemlé-
kezünk a forradalmi eseményekről. Idén 
a templomkertben tartottuk az ünnepsé-
get a hősök emlékművénél. Ünnepi be-
szédet mondott Kiss Balázs a pozsonyi 
magyar nagykövetség képviseletében, 
valamint Kacz Éva, községünk polgármes-
ter asszonya. A szónoklatokat követően 
felléptek az alapiskola tanulói és a Zsálya 
énekkar, a koszorúzáson közreműködött 
a helyi fúvószenekar. /Králik Zita/

1972. május 6-án hívták életre Budapes-
ten az első táncházat, s akkor még a szer-
vezők sem sejtették, hogy egy nagysi-
kerű mozgalmat indítanak el. A mintát 
a mezőségi Székről „vitték” Budapestre 
– a népzenészek ezzel a magyarországi 
táncházak hagyományát alapozták meg. 
A Magyarországon mindaddig ismeret-
len szórakozási forma hamar elterjedt az 
egész Kárpát-medencében. A Felvidéken 
először Dunaszerdahelyen rendeztek 
táncházat, majd a múlt század 90-es 
éveiben Komárom vált a hazai magyar 
táncházmozgalom központjává. Ezt a 
hagyományt élesztette újra a Táncfó-

Az idén 2. alkalommal szervezzük meg 
a Kisnádos néptánctábort a kultúrházban 
július 26. és 29. között. A koreográfusok, 
Oláh Attila és Fecske Renáta nagy hang-
súlyt fektetnek a minőségi táncoktatásra. 
Az új koreográfiák elsajátításán túl fejlődik 
a gyerekek ritmusérzéke, javul a tartásuk 
és nem utolsó sorban a közösség is jobban 
összekovácsolódik. A tábor Nagyszombat 
megye támogatásával valósul meg. /KZ/

rum és a komáromi Egressy Béni Városi 
Művelődési Központ.

Május 6-7-én nagyszabású találkozóra 
került sor Komáromban, ahol a Kárpát- 
medence minden tájáról érkeztek 
tánccsoportok, együttesek. Oláh Attila 
koreográfus szervezésével a mi néptánc-
csoportjaink is eljutottak erre a színvona-
las találkozóra. Így a Nádos és Kisnádos 
néptánccsoportunk felléphetett a ko-
máromi Tiszti Pavilon udvarán tartott 
eseményen. Nagyon örülünk, hogy tán-
cosaink részesei lehettek ennek a nagy-
szerű rendezvénynek. /KZ/

Az Aranyszamár Bábszínház egy uta-
zó gyerekszínház. A  magyarországi 
Cseperedő program támogatásával a 
ringatófoglalkozás keretén belül jutott 
el hozzánk. Előadásuk Rezgék kicsiknek 
címmel ősi rítusokat, hangokat, zenéket, 
mozdulatokat mutatott be kicsi gyerekek-
nek négy éves korig. /KZ/
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Honvágy

Szarka Gyula 
jubilált

A dunaszerdahelyi Rivalda Színház 
előadásában a Honvágy című darabot 
láthattuk június 19-én. Ez az előadás 
a kitelepítés 75. évfordulója alkalmából 
községünkben szervezett megemléke-
zés záróprogramja volt. A mű emléket 
állít az erőszakkal kitelepített felvidé-
ki magyaroknak. Egy felvidéki család 
szemszögéből mutatja be a kitelepítés 
szörnyű eseményét. Az előadás a ki-
telepítését átélő emberek riportjaiból 
készült. Egyszerre megrázó és felkavaró 
a történet. Bízzunk abban, hogy a jövő 
nemzedékének ilyen eseményeket már 
soha nem kell atélnie. /KZ/

A magyarság körében közismert ze-
nész, Szarka Gyula május elején ün-
nepelte 60. születésnapját. Ebből az 
alkalomból három jubileumi koncerttel 
örvendeztette meg rajongóit. Meg-
tisztelő számunkra, hogy a koncertek 
első állomásaként a nádszegi kultúr-
ház adhatott otthont az emlékezetes, 
többszöri állótapssal jutalmazott lé-
lekemelő előadásnak.

Szarka Gyula zenész, előadóművész 
és zeneszerző, az 1984-ben alakult 
Ghymes együttes egyik alapító tagja. 
Első szólólemeze Alku címmel 2004-
ben jelent meg, neve azóta sok al-
bumot és gyermeklemezt fémjelez. 
Sikeresen bemutatkozott több színházi 
darab zeneszerzőjeként is. 2011-ben 
munkásságuk elismeréseként Kossuth-
díjat kaptak testvérével, Tamással.
Szívből gratulálunk az ünnepeltnek, 
jó egészséget és hosszú, termékeny 
alkotómunkában, sikerekben gazdag 
életutat kívánunk!
Isten éltesse sokáig! 

 /Kohel Mónika/

“Íz, szín, tűz vagyon a borban, ha hegyal-
jai termés: Íz, szín, tűz vagyon a versbe', 
ha mesteri mív” – írta Kazinczy Ferenc, 
aki szerint ez is az Írói érdem. Június 
közepén újra ízelítőt kaptunk ebből a 
borospoharainkba a Molnár borászat 
hagyományos estjén. A Bencze-ház 
udvarán a templom mögé bukó napot 
kémlelve jóbarátok társaságában olyan 
világba csöppenünk, amelyet csak a 
Jazzika hoz el évről évre. A NowEmber 
zenekar sem kívánhatott volna ennél lát-
ványosabb kulisszát, a vendégek pedig 
aligha kaphattak volna kellemesebb alá-
festést a nevetéshez, a jó történetekhez, 
a koccintáshoz. Mintha nem is Nádsze-
gen lennénk, ez a gondolat is megfo-
galmazódhat a verandán ücsörögve, 
pedig ennél helyibb élményben nem is 
igazán lehetne részünk. Abban viszont 
igazuk lehet, hogy a Jazzika utazásra hív, 
új perspektívából mutatja meg mind-
azt, amit már ismerünk: a falu közepét, 
az olaszrizlinget, vagy a Máriavölgyit, a 
Guns N' Roses-t, azt a sztorit, amit már 
a társaság minden tagja kívülről fúj, a 
falubelinket, akivel csak néhányszor 
tudunk összefutni. Igazi ünnep, amikor 
Jazzika beköltözik a Bencze-házba, mi is 
ünneplünk, egymást, a színeket, a tüzet, 
az ízeket, az életet. Élhessük még sokszor 
át ezt az élményt és legyen sok ilyen hét-
köznapi ünnepünk! /Kiss Bartalos Éva/

Községi Könyvtár
Tisztelettel értesítjük a könyvtár olvasó-
it és minden kedves érdeklődőt, hogy 
könyvtárunk a főtéren található Közös-
ségi Házban folytatja működését, ahova 
mindenkit szeretettel várunk!

Nyitvatartási idő:
Hétfő: 10:00-12:00 / 13:00-17:00
Szerda: 09:00-12:00 / 13:00-17:00
Péntek: 09:00-12:00 / 13:00-17:00

Beíratkozási díj:

Felnőtteknek 2 EUR

Gyerekeknek 10-től
18 éves korig 1 EUR

Nyugdíjasoknak 
és ZŤP igazolvánnyal
rendelkezőknek

1 EUR

Olvasói igazolvány 
elvesztése esetén 0,50 EUR

Írásbeli felszólítás-ké-
sedelmi díj 1 EUR

Dospelí 2 EUR

Deti a mládež od 
10 r. do 18 r. 1 EUR

Dôchodcovia a držitelia 
ZŤP preukazu 1 EUR

Náhrada pri strate  čita-
teľského preukazu 0,50 EUR

Poplatok za oneskore-
né vrátenie dokumen-
tu: Upomienka

1 EUR

Obecná knižnica
Vážení  čitatelia a návštevníci knižnice! 
Oznamujeme Vám, že knižnica je opäť 
otvorená v Spoločenskom dome na 
námestí, kde Vás srdečne očakávame!

Otváracie hodiny:
Pondelok: 10:00-12:00 / 13:00-17:00
Streda: 09:00-12:00 / 13:00-17:00
Piatok: 09:00-12:00 / 13:00-17:00

Zápisné:

A regisztrált olvasók részére a számító-
gép használata ingyenes!

Juhos Rozália, 
könyvtáros

Využívanie PC pre registrovaných čita-
teľov je zdarma!

Rozália Juhosová, 
knihovníčka

KULTÚRA

A Nagyszombat megye pályáza-
tán elnyert támogatásból idén 
a Kisnádos néptánctábort és 
a hagyományos nótaestet szer-
vezhetjük meg. A kisebbségi kul-
turális alap pályázatán szintén 
sikeresek voltunk, a fúvószene-
karunkat támogatjuk vele /KZ/.

Pályázataink
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A nyárra koc-
cinthattunk a 
Bencze-házban
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75 évvel ezelőtt 
kezdődött
a kitelepítés
BUGÁR ANDREA

18 HÍRHARANG

Az előzmények
1939. SZEPTEMBER 1-én Németország 
hadüzenet nélkül megtámadta Lengyelor-
szágot. A támadásra már régóta készültek. 
Ebben szövetségesük, Szlovákia is aktívan 
részt vett. 15 perccel a német csapatok 
után, hajnali 5 órakor a szlovák csapatok 
déli irányból támadtak és 30 km mélyen 
hatoltak be lengyel területre. 

1941. JÚNIUS 27-én Magyarország be-
lépett a háborúba. A németek mellett a 
szlovák, román, magyar és olasz csapatok 
harcoltak a szovjetek ellen. A sztálingrádi 
csata megfordította a német előrenyomu-
lást. Majd jött 1944. 

„A románok jókor fordultak szembe ad-
digi szövetségeseikkel. Annyival előbb, 
amennyivel előbb beléptek a háborúba. 
Antonescu marsall helyett Mihály király. 

A szlovákok a vereséget megérezve újra 
felfedezték, hogy ők voltaképpen Cseh-
szlovákia révén a győztesekhez tartoznak. 
Tiso ment, Beneš jött.” (Jásdi István: Mi 
maradunk!)

A háború után a magyar és német nem-
zetiségű lakosság értetlenül állt a meg-
torláshoz, hiszen a háborúba Szlovákia 
hamarabb lépett be, zsidó lakosságát 
már 1942-ben koncentrációs táborokba 
hurcoltatta, s most mégis a győztesek 
oldalán találta magát és ítélkezik.

Egy ördögi terv megva-
lósítása
Eduard Beneš kiadta hírhedt dekrétuma-
it, melyben minden magyar és német 
nemzetiségű lakost háborús bűnösnek 
nyilvánított. Ennek értelmében megfosz-
tották őket minden állampolgári joguktól. 
Ebben mind a nyugati hatalmak, mind a 
Szovjetunió szabad kezet adott Benešnek. 
Eközben Csehországból hárommillió né-
met származású embert toloncoltak át a 
határon. Ezek a gazdaságilag fejlett terü-
letek munkaerő nélkül maradtak. 

1947. FEBRUÁR 17-én katonaság zárta 
körül Nádszeget. Kiosztották a csehor-
szági kényszermunkára szóló dekrétu-
mokat. Körülbelül 30 családot hurcoltak 
Csehországba. Rettenetes hideg volt. A 
következő transzportot a rossz idő és a 
hófúvások miatt nem tudták elindítani. 
Mivel a lakosok már megkapták a papíro-
kat, így többen elbújtak. Nádszeg helyett 
Alsószeliben folytatódott a munkaerő be-
gyűjtése. Csehországból hivatalosan két 
év után tértek haza, de többen már jóval 

hamarabb megszöktek. Két család maradt 
véglegesen Csehországban. 

1947. ÁPRILIS 21-én a Galántai járás-
ban kezdődött a magyar nemzetiségű 
lakosság kitelepítése Magyarországra. A 
cél az értelmiségi réteg és a módosabb 
gazdák eltávolítása volt. A határozatot 
a nádszegiek többsége megkapta. Sok 
nádszegi család ma is őrzi a kitelepítési 
határozatot. Az elképzelés szerint a falu 
70%-ának mennie kellett volna.

1947 MÁJUS, JÚNIUS ÉS JÚLIUS hó-
napjában körülbelül 45 családot vittek 
el. Főleg Baranya megyébe kerültek. A 
családok vihették vagyonukat, állataikat, 
gépeiket. Magyarországon is megtörtént 
a kommunista hatalomátvétel. Sztálin bé-
két akart szövetségesei között, a nyugat 
nagyhatalmak lelkiismerete is megszólalt.  
A kitelepítést leállították, de még mindig 
túl sok magyar maradt a szülőföldjén. 

1948 OKTÓBERÉBEN újabb családo-
kat telepítettek ki. Nádszegről megint 45 
családot vittek el, akik Baranya valamint 
Tolna megyékbe kerültek. Sváb házakba 
telepítették őket, sokszor aznap reggel 
kellett kiköltöznie a ház eredeti tulajdo-
nosának. Lelkileg nagyon megviselte ez 
mindkét felet, hiszen a nádszegiek sem 
akartak idegenek házába költözni. Haza 
akartak menni a sajátjukba.
Két év alatt Nádszegről körülbelül 450 em-
bert kényszerítettek a szülőföld elhagyá-
sára, akik szép házakat, sok földet hagytak 
itt. A kiürített házakat államosították, és a 
Magyarországról áttelepült szlovák nem-
zetiségű lakosoknak utalták ki. 
Családok szakadtak szét. Évekig még a 
szülők temetésére sem lehetett hazajönni. 
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Az új hazában a beilleszkedés gyakran 
keserves volt, hiszen „nehéz az öreg fát 
átültetni”.Jóval kisebb településekre ke-
rültek, mint amilyen Nádszeg volt. Sok 
helyen nem volt katolikus templom sem. 
Néhányan soha többé nem látogattak 
haza akkor sem, amikor már lehetett. 
Nem tudták feldolgozni a traumát. A lá-
dákból csak a legszükségesebb dolgokat 
csomagolták ki. Időről-időre felbukkant 
egy-egy halvány reménysugár, hogy majd 
haza lehet menni. Hiszen Csehországból 
is hazatérhettek az elhurcolt családok.  

A fiatalok könnyebben boldogultak, köny-
nyebben illeszkedtek be. Megtanulták a 
szőlőművelést, az ottani termőföld titkait. 
Igyekeztek helytállni. 

Ha egy közösségből családokat szakítanak 
ki, akkor a közösség sérül.  

Ó ti elhunyt szeretteink

Akik békén nyugosztok

A megszentelt temetőben

Békében elporladtok

Tiértetek fáj a szívünk

De mi el nem vihetünk

Imátokkal kísérjetek

Mert meghasad a szívünk.

Volt egy középkori magyar falucska 
Magyarországon Aggtelek közelében. 
Derenknek hívták. A háborúk, majd az 
1711-ben dúló pestisjárvány következté-
ben a falu elnéptelenedett. 1717-ben az 
Eszterházy hercegek lengyeleket tele-
pítettek be a mai Bukowina Tatrzanska, 
Bialka Tatrzanska és Czarna Góra te-
lepülésekről. Lengyel telepesek még 
a következő évszázadban is érkeztek 
a faluba. A Trianoni békediktátum 
után lakói eldönthették, hogy Cseh-
szlovákiához, vagy Magyarországhoz 
kívánnak-e tartozni. Magyarországot 
választották. 

A falu népessége nem nagyon gya-
rapodott a 200 év alatt, mivel kevés 
volt a művelhető terület a hegyekkel 
körbezárt völgyben. Vadban viszont 
nagyon gazdag volt ez a vidék. A két 
világháború között az akkori tulajdo-
nos, Andrássy Manó gróf az államnak 
adta el a területet. A kormány vadas-
kertet hozott itt létre. Horthy Miklós 
kormányzó is szeretett a térségben 
vadászni. Összefüggő vadászterüle-
tet szeretett volna kialakítani. Emiatt 
a falu lakosait kitelepítették. 1939-ben 
Derenknek 80 háza és 443 lakosa volt, 

1943-ban szellemfaluvá vált. Házait 
és templomát lebontották. Volt lakói 
a környező falvakban, valamint Miskolc 
környékén kaptak házakat, földet, tel-
jes körű kártérítést. Egy család maradt 
csak Derenken. 

Az akkori közvélemény elítélte a kite-
lepítést. A kitelepítettek viszont elis-
merték, hogy gazdasági szempontból 
jobb lehetőségekhez jutottak az új la-
kóhelyeken.

A romfalu manapság a környéken ki-
rándulók kedvenc úti célja. 1990-től 
a Derenkről elszármazottak évente 
találkoznak az egykori búcsú napján, 
július 3. vasárnapján. Az Országos Len-
gyel Kisebbségi Önkormányzat Derenk 
romfalut a Magyarországi Lengyelség 
Történelmi Emlékhelyévé nyilvánította. 
A második világháborút követően erős 
propaganda indult meg, amely haza-
hívta a szlovák vagy szláv nemzetiségű 
lakosokat Csehszlovákiába. A derenki 
születésűek közül sokan ismét elindul-
tak az ismeretlenbe. Többek között a 
Rémiás, Kusztván, Bubenko, Zeman, 
Gogola, Voda, Szvetlai vezetéknevű 
családok Nádszegre kerültek. 

Lengyel-magyar 
két jó barát...
BUGÁR ANDREA
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Mi lehet szívhez szorítóbb, megindítóbb, 
mint amikor hazahívnak valakit? Az azt 
jelenti, hogy van otthon, van hova ha-
zamenni és van aki vár! Az eltelt 75 év 
ellenére is. 

Nádszeg község június 3. hétvégéjén szer-
vezte meg a Kitelepítés 75. évfordulójáról 
való megemlékezést. A megemlékezésre 
meghívást kaptak a Kitelepítésben érintett 
családok, hozzátartozók, leszármozottak, 
a kitelepítésben érintett községek polgár-
mesterei. A megemlékezés június 17-én 
16:00 órakor kezdődött, koszorúzással 
egybekötött megemlékezéssel. A megem-
lékezést Becse Szabó Ilona, a beszterce-
bányai Állami Operaház operaénekesnője 

kezdte, aki a „Magyarok szép hazája“ c. 
dalt adta elő. Őt követte Csóka Zsófia, 
bölcsészhallgató, aki Erdős Enikő: Egy 
maréknyi föld c. versét adta elő. Kacz Éva 
polgármesterasszony beszédében hang-
súlyozta, hogy sosem az anyagi veszteség 
az, ami pótolhatatlan, hanem az eszmei. 
Esetünkben ezek a családok, szakembe-
rek, művészek, akik ́ 47-48-ban kénytele-
nek voltak elhagyni szülőföldjüket, fájdal-
masan hiányoznak a ma Nádszegéből és 
a mai Felvidék magyar közéletéből. Ezek 
a személyek Magyarországot gazdagí-
tották tovább kitartásukkal, vallásossá-
gukkal és értékteremtésükkel. Berényi 
József, Nagyszombat megye alelnöke,  
a történelmi kitekintés mellet párhuzamot 

vont a múlt és a jelenkor aktuálpolitikai 
kérdéseiben és felhívta a figyelmet arra, 
hogy a magyarságnak határon túl folya-
matosan résen kell lennie és nincs hova 
hátrálnia tovább. Az ünnepi beszédek so-
rát Magyarország képviseletében Nagy 
István, agrárminiszter úr  zárta, szívhez 
szóló gondolatai több emlékező szemébe 
könnyet csalt. A megemlékezés során, 
Hegyhátmaróc és Szajk polgármesterei  
szimbolikusan elhelyezték a kitelepítettek 
poggyászcímkéit az utazóládán, ezalatt 
a Zsálya énekkar előadását hallhattuk. 
Ezután következett a koszorúzás, majd 
a műsort Becse Szabó Ilona, Ez az ottho-
nunk c. dala és a Himnusz zárta. 

A megemlékezés felemelő pillanatai után 
az Iskolai étkezde várta a vendégeket. 
A szabadtéri színpadon az iskola udvará-
nak hársfái alatt Zsapka Attila és barátai 
adtak élő koncertet, elsősorban megzené-
sített verseket, de más ismert dallamokat 
is hallhattunk.
 
A szombati  nap során ünnepi harangszó-
val hívta a híveket a nádszegi templom. 
De nem csak a harangszó hívogató sza-
va, hanem a Forrás énekkar dallamai is 
csalogatóak voltak. Megtelt a templom. 
A szentmisét, a szentáldozás utáni megle-
petés tárogatómuzsika, Farkas Béla, Szajk 
község polgármesterének előadásában, 
tette felemelőbbé. A szentmise keretein 
belül, 1 perc harangszóval  emlékeztünk 
meg az idegenben elhunyt rokonokról, 
hozzátartozókról, akik akaratuk ellené-
re nem Nádszegen, a nádszegi földben 
nyugszanak. 

A program délután az öreg temetőben 
folytatódott, ahol Bugár Andrea vezetésé-

Hazahívó
KRÁLIK ZITA

„...hazahívjuk Önöket, Nádszegre, hogy itthon emlékezzünk erről a végtelenül 
barbár eseménysorozatról, amely úgy tologatta a határokat és az embereket, mint 
bábukat a térképen. Hazahívjuk Önöket, hogy   együtt legyünk, lehessünk az eltelt 
évek és körülmények ellenére is! Hazahívjuk Önöket, mert bármi is történt Nád-
szeg visszavárja fi ait, lányait! Jöjjenek hát haza!  Várjuk Önöket!“ (Kacz Éva)
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vel többet tudhattak meg az érdeklődők 
a temető történelméről. 

15:00 órakor a  Bencze-házban már sok 
érdeklődő várta, hogy kézbe vehesse azt 
a kiadványt, amihez talán az egész község 
szolgáltatott alapanyagot, ahogy Bugár 
Andrea fogalmazott, sok társírója volt. A 
könyv végigvezeti az olvasót 10 év törté-
netén. A békeidők felemelő vagy szomorú 
eseményein, a 80 évvel ezelőtti bérmál-
kozás előkészületein, ahol maga Serédi 
Jusztinián Magyarország hercegprímása 
bérmálta meg a fiatalokat. 260 katona 
vagy levente sebesülésének, fogságba 
esésének vagy éppen halálának körül-

ményeit ismerteti.  A könyv egy negyed 
oldalán annyi tragédia íródik, amely meg-
gátolja azt, hogy csak úgy végiglapozzuk. 
Meg kell állnunk a történeteknél, át kell 
gondolnunk, bele kell élnünk magunkat 
a helyzetbe. Ezek Nádszeg történetei, 
a nádszegiek történetei, a mi történel-
münk. Az elhurcolt zsidók, a Csehország-
ba hurcolt magyarok és a Magyarországra 
kitelepített családok történetei.

1938 és 1948 között több drámai helyzetet 
éltek meg elődeink, mint azt mi elképzelni 
tudhatnánk és ez a kiadvány ez a kordoku-
mentum pontos leírást ad ezekről a hely-
zetekről. Mindannyian benne vagyunk, 

hiszen, ahogy Dr. Almási István mondta, 
Nádszegen két féle ember van: akikről 
tudjuk, hogy rokon, és azok, akikről ké-
sőbb tudjuk meg.

A hétvégét a Rivalda színház felemelő, 
de egyben szomorú előadása zárta va-
sárnap este.

A szervezők tisztelettel köszönik a nád-
szegi családoknak, hogy meghívásukat 
közvetítették a családtagjaik felé, hogy 
szeretettel fogadták és várták őket.Velük 
volt teljes ez a megemlékezés. A haza-
hívottaknak köszönjük, hogy eljöttek és 
elfogadták meghívásukat. 

Kettétört életek Nádszeg 1938-48
A kiadvány Nádszeg község megbízásából készült el. Az érdeklődők a kultúrházban, vagy a Községi hivatalban vehetik 
át a könyveket. A kötet szerzője, szakmai és nyelvi korrektora lemondtak a munkájukért járó tiszteletdíjról, hogy a köz-
ség ezt az öreg temető kerítésének felújítására fordíthassa. Akinek szándékában áll ezt a kezdeményezést támogatni, 
az a könyv átvételekor megteheti.
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„Az egész írás lehetne egy köszönöm” – 
jegyzi meg Juhos Norbi, akiért az elmúlt 
időszakban összefogott a falu. Majd so-
rolni kezdni, hogy mi mindent köszön ki 
mindenkinek. Egy fiatal férfi balesete újra 
összekovácsolta a közösséget, a segítség-
re pedig nagy szüksége van, hiszen nem 
kevesebb a cél, minthogy újra lábra álljon.
Bő másfél év alatt számos helyzettel, 
diagnózissal, feladattal és lehetőséggel 
szembesült a család. A 2021 februárjában 
történt baleset után előbb a kovácsfalvi 

fürdőben kapott segítséget, mint mondja, 
itt fekvőbetegből önálló embert faragtak a 
szakemberek, amennyire kerekesszékben 
önálló lehet valaki, teszi hozzá. A kezelés 
során további tanácsokat is kapott, hogy 
milyen lehetőségei vannak arra, hogy fel-
épüljön a balesetből, amely kerekesszékbe 
kényszerítette. Mire tudomást szereztek az 
érsekújvári, pöstyéni, vágsellyei, galántai, 
légi rehabilitáció lehetőségekről, otthon 
is kialakítottak egy gyógytornára alkalmas 
szobát, hogy tovább fokozhassák a keze-

lések eredményességét. Norbi elmondta, 
a kezelések során többféle módszerrel 
próbálják stimulálni az idegeket, hogy – 
laikusként említve – az agya újra elhiggye, 
hogy a lába mozog. 

Számos ember segítsége van a kezelések 
mögött. „Nem tudom elégszer megkö-
szönni azt a sok jóindulatot és önzetlen 
segítséget, amit kaptam. Hálával tartozom 
a páromnak, családnak, a rokonoknak, ba-
rátoknak, munkatársaknak, ismerősöknek 
és ismeretleneknek, a személyi gyógytor-
nászomnak, a szakembereknek, a község 
vezetőségének, a motoros közösségnek. A 
korábbi munkahelyemnek, ahol a baleset 
történt, mindeddig lojálisak voltak hozzám 
és segítenek, ahol tudnak. Egyszóval min-
denkinek, aki bármilyen formában hozzá-
járul ahhoz, hogy minden olyan legyen, 
mint a baleset előtt volt. Semmi mást nem 
kívánok, csak azt, hogy elsétálhassak a 
fiammal egy fagyira” – mondta Norbi. 

A pöstyéni rehabilitáció hetében beszél-
getünk, amikor naponta szállítják Pöstyén-
be is vissza, itt komplex kezelést kap, a 
gyógymasszázstól a stimulációkon keresz-
tül az edzésig. Fizikailag és szellemileg is 
megterhelő a kéthetes procedúra, ami az 
utazás költségei mellett is hatalmas ki-
adást jelent, 3 700 euróba kerül egy ilyen 
kezelés. A légi rehabilitációs központban 
csúcstechnológiát használva segítenek 
újra lábra állni a klienseknek, itt 80 euró 
az óradíj. Az Érsekújvárott alkalmazott 
hiperbár oxigénterápiás kezeléscsomag 
770 euróba kerül. A gyógyulás érdekében 
ezeket a sorozatokat többször ismételni 
kell. Azt, hogy hányszor, még nem tudni 
és még ezen kívül is számos kiadással 
szembesülnie kell a családnak. A felso-
rolt kezeléseket nem fedezi a biztosítás, 
a család az emberek jóindulatában bízik, 
hiszen mindannyian tudjuk, hogy sok kicsi 
sokra megy. Legyen szó akár az adó 2 
százalékának felajánlásáról, jótékonysági 
szülői bálról, beszélgetőestről, a felsőszeli 
futóversenyről, vagy csak a biztatásról. 

„Nincs más út előttünk, mint előre menni. 
Elmondhatatlanul hálás vagyok a segítsé-
gért, megnyugtató látni ezt az összefo-
gást, a támogató hátteret, amit magam 
mögött tudhatok. Engedje a jó Isten, hogy 
ezt mindenkinek viszonozni tudjam, és 
senki soha ne kerüljön ebbe a helyzetbe” 
– szögezte le Norbi.

A kemény munka és a szervezet regene-
rációs képessége eredményeket is hoz, 
ez a seb azonban mélyebb egy egyszerű 
vágásnál, és idő kell, amíg begyógyul. A 
halvány érzések, apró mozdulatok minden-
ki számára reménykeltők. Norbi és a csa-
ládja mindent megtesz azért, hogy elérje 
a célját. Mi is támogathatjuk ebben őket.

Köszönet az 
összefogásért
KISS BARTALOS ÉVA
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„Celý tento článok by mohol pozostávať 
z jedného slova – ďakujem,“ poznamenal 
Norbert Juhos, pre ktorého sa za posled-
né obdobie zomkla celá obec. Následne 
vymenúva, za čo a komu je vďačný...

Úraz jedného mladého muža spojil spolo-
čenstvo občanov, pretože ich pomoc pre 
jeho uzdravenie je nevyhnutná. Jeho rodi-
na sa počas poldruha roka ocitla v rôznych 
situáciách. Bola oboznámená rozličnými 
diagnózami, úlohami a šancami, ako sa 
z tejto nočnej mory dostať.
Stalo sa to vlani, v jeden nešťastný febru-
árový deň, po ktorom sa liečil v kúpeľoch 
v Kováčovej. Ako hovorí, tím odborníkov 
ležiaceho pacienta „pretvorili“  na samo-
statného, ak sa dá hovoriť o samostatnosti 
na invalidnom vozíku, dodal Norbi.  Počas 
liečby dostal niekoľko dobrých rád, ako 
sa vysporiadať s daným stavom, aké má 
možnosti, aby sa čo najskôr postavil na 
nohy...

Skôr, než sa dozvedeli o možnostiach 
rehabilitácie v Nových Zámkoch, v Pieš-
ťanoch, v Šali, v Galante, či v Lehniciach, 
rodina mu zariadila jednu izbu, v ktorej 
osvojenými správnymi cvikmi posilňuje 
a zvyšuje účinky rehabilitačnej liečby. Nor-
bi pripomenul viaceré spôsoby stimulácie 
nervov – laicky povedané – vsugerovať 
mozgu pohyb nôh.

To, že mohol absolvovať všetky možné 
procedúry, vďačí mnohým ľuďom. „Mno-
hokrát ďakujem za nezištnú, žičlivú po-
moc, ktorú som dostal!  Moja vďaka patrí 
mojej manželke, mojej rodine, príbuzným, 
priateľom, kolegom, známym i neznámym, 
mojej osobnej rehabilitačnej sestričke, 
zdravotnému personálu, vedeniu obce, 
spolku motorkárov a v neposlednom rade 

ďakujem môjmu poslednému zamestnáva-
teľovi, ktorý bol voči mne lojálny a dodnes 
mi pomáha. Teda všetkým ďakujem, ktorí 
mi všemožným spôsobom pomohli a po-
máhajú, aby sa môj zdravotný stav zmenil 
na taký, aký som mal pred úrazom. Ne-
mám žiadne extra želanie. Želám si, aby 
som mohol zájsť na zmrzlinu so svojím 
synčekom,“ dodal Norbi.

Tento rozhovor sa uskutočnil počas jeho 
liečby v Piešťanoch, kam ho dennodenne 
vozili tam aj späť. Tu dostával komplexnú 
liečbu počnúc masážou a tréningovými 
cvičeniami až po stimulácie nervov a rôz-
ne iné procedúry. Takáto dvojtýždňová 
procedúra je náročná nielen fyzicky, ale aj 
psychicky, nehovoriac o finančnej stránke 
– výdavky na cestovanie a cena rehabili-
tácie, ktorá činí čiastku 3700 eur.

„Využitím najmodernejšej technológie 
v Rehabilitačnom centre v Lehniciach, 
mi pomáhajú znova sa postaviť na nohy 
a zažiť pocit chôdze. Náklady na takúto 
rehabilitáciu predstavujú čiastku 80eur/
hod. Absolvovanie jednej tretiny odpo-
rúčanej dávky liečby kyslíkom v hyper-
barickej komore v Nových Zámkoch nás 
stálo 770 eur a okrem toho ešte čelíme 
nespočetnému množstvu iných ďalších 
drobných výdavkov. Zdravotná poisťovňa 
tieto výdavky neuhrádza. Spolieham sa 
na neoceniteľnú pomoc rodiny, známych, 
veď každé euro je potrebné. Nech je reč 
o darovaní 2% z daní, o charitatívnom ple-
se rodičov školákov, diskusných večeroch 
so známymi osobnosťami, či o Salibskom 
polmaratóne... nemám inú možnosť, len 
cestu vpred. Preto vyslovujem svoju ob-
rovskú vďaku za všetku pomoc, podporu, 
zomknutie ľudí za dobrú vec, ktoré mi do-
dáva silu a vyvoláva vo mne pocit pokoja. 

Nech Pán Boh dá, aby  som túto pomoc 
dokázal všetkým opätovať a nech sa nikto 
nedostane do takejto situácie, v akej som 
ja,“ dodal Norbi.

Tvrdá práca a schopnosť organizmu sa 
obnoviť, prináša pozitívne výsledky, hoci 
táto rana je oveľa hlbšia ako je samotný 
rez. A k tomu, aby sa zahojila, je potrebný 
dlhší čas. Drobné pocity existencie života 
v nohách a nepatrné pohyby, v nás vyvo-
lávajú nádej, že sa čoskoro uzdraví.
Aby sa tak stalo, Norbi a celá jeho rodina 
robí všetko, čo je v ich silách, aby dosiahol 
ten jeho vytúžený cieľ.

My všetci ho v tomto jeho snažení môže-
me podporovať.

Obrovské 
ďakujem
za pomoc!
PRELOŽILA MGR. DARINA JUHOSOVÁ
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A nádszegi sportpálya öltözőjének bejá-
ratánál ez a szlogen van nagy betűkkel a 
falon: „A bajnok benned él!”  A föliratot 
a sportelnök, Szabó Ferenc még akkor 
íratta fel – mintegy három éve –, amikor a 
csapat még csak a liga középmezőnyében 
tartózkodott. A kieséstől ugyan már nem 
kellett tartani, de a bajnokság megnye-
rése csak távlati terv volt. Addig is, amíg 
a középmezőnybe eljutott a csapat, sok 
mindennel meg kellett harcolnia, hiszen 
2016-ban, amikor a csapat új vezetőséget 
kapott, csak a szerencsének köszönhette, 
hogy nem esett ki. Akkor szólították meg 
Szabó Ferencet azok, akiknek fontos volt a 
nádszegi sport, hogy vállalja a sportelnök-
séget. Feco, aki imádja a kihívásokat, nem 
is választhatott volna ennél nagyobbat. 
Fiatal kora ellenére is hatalmas sikert ért el 
a csapattal mindössze pár év alatt. Először 
a pályát, a lelátót és az öltözőket rakták 
rendbe, sok külső segítséggel, támoga-
tókkal. Utána kezdődhetett a csapatépítés, 

aminek mostanra érett be a gyümölcse. 
Sok megmosolyogtató történetük van a 
kezdetekről, ahol inkább az öregfiúk csa-
pataként állhattak volna föl a bajnokság-
ban. Abban az évadban előfordult, hogy 
10 gólt is kaptak, és az évad legnagyobb 
sikere volt, ha nekik is sikerült beletalál-
niuk az ellenfél kapujába! A tavalyi és az 
idei szezonra is jellemző volt azonban az, 
hogy most már meccsenként ők adták a 
10 gólt, és cserébe nem kaptak semmit…

És eljött a nap! 2022. június 5-én, az 
utolsó otthoni mérkőzésen a nádszegi 
csapat visszavonhatatlanul megnyerte 
a bajnokságot. Nagymagyar ellen teljes 
bedobással, megállíthatatlanul játszot-
tunk. Mindenki tudta, ha győzünk, akkor 
az utolsó forduló eredményeitől függet-
lenül Nádszeg lesz a bajnok. A vége 9:0 a 
hazaiaknak. Mindenkinek jutott lehetőség 
a játékra. Pályára lépett az edzőjátékos 
Molnár Krisztián is. A csereként beálló 

sportelnök 77-es mezben a 77. percben 
berúgta a nádszegiek 7. gólját. A bajnok-
ság 99. nádszegi gólja állította be végül 
a kilenc nullás végeredményt a 90. perc-
ben. Valamit sejthettek már a futballszö-
vetségben is, mert a mérkőzés hivatalos 
megfigyelője, Kiss Ervin magával hozta a 
bajnokságért járó serleget. 90 perc rej-
tegetés után elővette és átadta a bajnok 
csapatnak. Nádszeg sportja történelmet 
írt. 37 éve volt ehhez hasonlítható siker. 
Akkor még a focibajnokság más szerve-
zésében megnyertük a járási bajnokság 
csoportját, és az 1.A osztályba való fel-
jutásért legyőztük Diószeg csapatát. Az 
akkori csapat futballistája volt a klub ma 
is legaktívabb veteránja,  Borka Béla. A 
mostani eredmény is egyértelmű: elsők 
vagyunk, a legtöbb ponttal, a legjobb 
gólaránnyal. Bajnokok!

A mérkőzés utáni ünneplés jogos és határ-
talan volt. Beledőlt a pezsgő a serlegbe, 

Történelmi siker a nádszegi futballban, avagy

„A bajnok benned él!”
RÓZSA SÁNDOR

Fotó: Ladislav Kertész



25HÍRHARANG

???????

rettegett Fecó, meg az edző is a levegőbe 
dobálásuk közben, nehogy a rajongók 
kifussanak alóluk. A drukkerek öröme vég-
telen. Minden meccsen hallani lehetett 
hangjukat, és nem csak a kihangosított 
vezérszurkolóét. A „Nádszegi Ultras”. Ez 
a neve a hazai B-középnek, a szurkolói 
keménymagnak. A csapat utolsó mér-
kőzésén, Gázlóson (Brodské) több volt a 
nádszegi szurkoló mint a hazai. Becsüle-
tére legyen a nádszegieknek, hogy kilenc 
nullás vezetésnél már ők biztatták a haza-
iakat „Brodské dotoho” –val. 

Idén több csapatunk is gólkirállyal zárta 
az évadot. Ez is arról tanúskodik, hogy az 
utánpótlás-nevelés sikeres, és a későbbi-
ekben is számíthatunk a nagycsapattól 
hasonló sikerekre. Lássuk hát, kik voltak 
a legjobbak: Az ificsapatok (dorast) leg-
jobbja Vontszemű Marko volt, aki 26 gólt 
rúgott az évadban. Az idősebb diákcsapat 
(U15) legjobb góllövője Kohel Dávid volt, 
aki 57 gólt rúgott az ellenfél kapujába. A 
fiatalabb diákcsapat (U13) focistája Juhos 
Máté is elhozta a gólkirály címet, ő 25-ször 
talált be az ellenfél kapujába. 

A felnőttcsapat sikere kétségkívül a legna-
gyobb siker az idei és az elmúlt csaknem 
40 év fociszezonjaiban. Az újságok és 
hazai internetes oldalak sportrovatának 
főcímei közt van a nádszegi focicsoda. 
Mindezek mellett az utánpótlás-nevelés 
ugyanolyan fontos, mint a nagycsapat és 
ezen a téren sem kell szégyenkeznünk. 
Kiscsapataink is rendre az élmezőnyben 
szerepeltek, csak így tovább fiúk!

A drukkerek csapata, vagyis a 12. játékos, a Nádszegi Ultras

SPORT

Fotó: Ladislav Kertész

Fotó: Ladislav Kertész
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A NÁDSZEG „A” CSAPAT 

végeredménye a 2021/2022-es idényben: 
Vezetőedző: Molnár Krisztián, 
Segédedző: Borka Béla
Helyezés: 1. hely

A BAJNOKCSAPAT: 
Molnár Krisztián (edző, játékos), Szabó 
Ferenc (sportelnök, játékos), Juhos 
Nikolasz (gólkirály), Molnár István, Polák 
Attila, Tamás Dominik, Lénárt András, 
Farkas Norbert, Oleksandr Piven, Borka 
Ádám, Dymitro Kozyr, Király László, 
Renczés Gábor, Borka Bence, Oleksi 
Mazur, Mészáros Barnabás, Kántor Ákos.

IFICSAPAT (DORAST)

végeredménye a 2021/2022-es idényben: 
Edzők: Darázs Róbert, Cserkó János  
Helyezés: 2. hely
Gólkirály: Vontszemű Marko (26 gól)

Az egyesület gondozásba vette a legkisebbeket is. Ide jelentkezhet be minden 
nádszegi fi ú- és lánygyerek, aki tud már járni és nem múlt el 8 éves. Megismer-
kedhetnek az igazi bőrlabdával és az U8-as csapat edzőjével, Polák Attilával. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

A nádszegi fociklub életének eseményeit 
mindenki naprakészen követheti a Face-
book „FC Nádszeg” oldalán. A kedvelők 
száma 1,2 ezer.  Aki meglátogatja az oldalt, 
biztos megkedveli.

Fotó: Ladislav Kertész

Nézzük tehát az eredményeket, azokat, akik 
a csapatokat alkotják, azokat, akik edzenek 
és akik a futballklubot működtetik.



27HÍRHARANG

SPORT

IDŐSEBB DIÁKCSAPAT (U15) 

végeredménye a 2021/2022-es idényben: 
Edzők: Juhos Tibor, Cserkó János 
Helyezés: 1. hely
Gólkirály: Kohel Dávid (57 gól)

FIATALABB DIÁKCSAPAT (U13) 

végeredménye a 2021/2022-es idényben: 
Edzők: Juhos Erik, Erdélyi Romi 
Helyezés: 2. hely
Gólkirály: Juhos Máté (25 gól)

KÖLYÖKCSAPAT (U11)

végeredménye a 2021/2022-es idényben: 
Edzők: Kántor Ákos, Szabó Ferenc 
Helyezés: 5. hely

27HÍRHARANG
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Rózsa Beatrix
A nádszegi Csemadok elnöke, a Kulturális és oktatásügyi 

bizottság elnöke, a sport nélkülözhetetlen háttérembere és kabalája,
de mindenek felett mindenki Bea nénije.

VARGA BIANKA

Annyi mindent szeretnénk és lehetne írni 
róla, de nehéz szavakkal kifejezni, milyen is ő.
Akik ismerik, tudják, hogy közel a hatvan-
hoz is annyi energia tombol benne, amit 
a húsz évesek is irigyelhetnek. Néha ő is 
alábecsüli a képességeit, és elsőként akar-

ja kipróbálni a gyerekeknek összeállított 
akadálypályát!
Az élet sok megpróbáltatáson vitte ke-
resztül, mégse látni szomorúnak, semmi 
nem szegte kedvét. Kevesen tudják, hogy 
régen tanár szeretett volna lenni, de a sors 

közbeszólt. Ám ez sem tántorította őt el 
attól, hogy álma valóra váljon és gyerme-
kekkel foglalkozzon. 

A nádszegi Csemadok színeiben olyan 
rendezvények, programok köszönhetőek 
neki, amelyeknek ma már hagyománya 
van és építeni lehet rájuk a jövőben is. 
Ilyen a Magyar költészet napjára szer-
vezett Versmaraton, amely megmozgat 
fiatalokat és időseket egyaránt. 

A rengeteg kreatív ötlet és szorgos mun-
ka eredményeként született meg az első 
Csemadok nyári tábor, immáron több mint 
tíz éve. Ezek a táborok évről-évre újul-
nak, más-más témákat ismertetnek meg a 
gyermekekkel. Volt már olyan tábor, ahol a 
gyerekek a vadnyugati világba kaptak be-
tekintést, volt, mikor a régi gyerekjátékok 
varázsát ismerhették meg, ám a jelenleg 
népszerű tévéműsor, az Exatlon pályáit 
is teljesíthették már a mozogni vágyó tá-
borosok. Bea minden táborral átlépi saját 
mércéit és utánozhatatlant alkot. 

A táborozók első generációja ma már pe-
dagógus, középiskolás vagy egyetemista, 
mind-mind ott vannak Bea mellett és viszik 
tovább a lángot. Ha Bea szól, mennek. Ha 
angyalkának kell öltözni, ha ördögnek, ha 
palacsintát sütni vagy sárban tapicskolni, 
ha nyár van, ha hideg és zord tél… A gye-
rekekért mindent! Megkérdőjelezhetetlen 
szerepe van a nádszegi fiatal pedagógus-
generáció pályaválasztásában.

A Kulturális és oktatási bizottság elnöke-
ként hátán viszi az idén már 8. alkalommal 
megszervezett, de folyamatosan megújul-
ni tudó gyermeknapot. Szívügye március 
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15., de április 12. (a kitelepítés emléknap-
ja) és október 6. sem múlhat el nélküle. 
Szent István királyunk ünnepét, a búcsút, 
is dologgal tölti, ahogyan a Mikulást és az 
ádventi időszakot is. 

Mindent elkövet, hogy az ünnepet visz-
szalopja az életünkbe, hogy a felemelő 
és megható pillanatok felett ne rohanjunk 
el, hogy emlékezzünk arra, kik vagyunk 
és mi a múltunk. 

A Sport háttérembereként és kabalája-
ként legalább akkora szerepe van a csapa-
tok sikerében, mint maguknak a fiúknak. 
Gondoskodó tyúkanyóként terelget kicsi 
gyereket és felnőtt focistát egyaránt. Ult-
rákat megszégyenítő lelkesedéssel szur-
kol minden meccsen, ha ő nincs ott, a 
végkimenetel bármilyen lehet…  
Legnagyobb álma az „Itt-Rózsa ház” meg-
alakulása volt. Szeretett volna egy olyan 
helyet, amely csak a gyermekeké. Egy 
olyan hely, ahol a nyár minden napján 
jól tudják magukat érezni, ahol renge-
teg izgalmas program várja őket, ahol a 
gyerekek gyerekek lehetnek. Az őszi és 
téli hónapokban előadások várják majd 
a látogatókat. 

Egy biztos, büszkék lehetünk és van is 
miért büszkének lennünk rá, mert Bea 
néni csak egy van.  A mindig mosolygós, 
boldog arc egy olyan személyt rejt, akinek 
szíve a gyermekekért és a közösségért 
dobban. Az ötletei, vágyai és céljai mindig 
a gyerekekhez vezetnek. Ő az, aki mer 
nagyot álmodni és addig nem adja fel, 
míg nem teljesülnek.
A közmondás is úgy tartja „Aki mer, az 
nyer.”

Köszönöm, hogy inspirálsz. (Dobos Dóra)

Ha az önzetlen és odaadó emberre keresnék szinonimát, az csak egy név 
lenne: Rózsa Beatrix. (Czakó Erika és Vivien)

Köszönöm a hatalmas szívedet, ahová minden gyerek belefér. (Czakó Mária)

Köszönöm, hogy utat mutattál. Köszönök mindent, amit általad tapasztal-
hattam meg és a felismerést, melyhez juttattál. (Varga Bianka)

Kedves Bea néni!
Kevés lenne bármennyi hízelgő dicséret, illetve köszönet arra, amit a 
nádszegi csapatért teszel. Sokan sokszor már félúton feladták volna azt a 
munkát, amit te teszel értünk a számtalan tennivalód mellett. Mindig emelt 
fővel és mosolyogva biztatsz bennünket. Száz szónak is egy a vége, ez a poz-
itív kisugárzás ránk is nagyban hat. Mérkőzéseink közben csapatunk Érted 
is küzd. Reméljük, hogy ezt érzed és büszke vagy ránk, ahogy mi is Rád. 
Mélységes hálánk feléd! (az FC Nádszeg csapata, vezetősége, dolgozói)

Megmutattad nekem a káoszban a rendszert, szóltál, hogy ne vegyem mag-
am olyan komolyan és segítesz, hogy mindig tudjuk mi a fontos. Mert te olyan 
vagy, mint a Kisherceg rókája, jól, a szíveddel látod az embereket. (Kacz Éva)
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A születésnap általában egy egyértel-
mű dátum, időpont, amikor valami 
megszületett, elkezdődött. A nád-

szegi Fagifor rockzenekar születésnap-
ja nem ilyen egyértelmű. Mert ugyebár 
honnan számítjuk? A fogantatástól vagy 
az első gondolattól? A zenekarnál az első 
próbától vagy az első fellépéstől? Ami 
biztos, az a hivatalos papír. Ez pedig 1982. 
április 24. Ekkor kapta meg a Fagifor a 
keresztlevelét. 

A történet azonban régebbi. 1976-ban 
jelent meg az LGT albuma, amelyen szóba 
kerül a gyógyszer neve: Fagifor. Ezt a dalt 
hallhatta meg a zenekar alapítója, Papó, a 
gitáros, akinek a sírfeliratán ez áll: Kurucz 
Mihály élt 1959-2000. 

Hogy mikor volt az első próba vagy az 
első fellépés, az már a múlt homályába 
tűnt, de az biztos, hogy a doboknál ekkor 
Puskás Zoltán (Italos) ült, a basszusgitáron 
Kurucz László (Fogas) játszott, a mikrofon-
nál Kosztolányi Sándor (Kosztyi) énekelt. 
A zenekart mindenki támogatta. Főleg a 
fiatalok, de segített a szövetkezet (JRD), a 
SzISz helyi szervezete (Szocialista Ifjúsági 
Szervezet) és a kultúrház, azaz az úgyne-
vezett „Osvetová beseda”. Ez volt akko-
riban hivatalosan a falu által fönntartott 
kulturális szervezet. A tevékenységének a 
fő célja a szocialista kultúra politikai, esz-
mei és társadalmi értékeinek fönntartása, 
fejlesztése volt. Mennyire gondolták ezt 
komolyan az akkori Fagifor-tagok, azt nem 
tudjuk, de a párt szerint ez jobb, mintha lá-
zadoznak vagy rendetlenkednek a fiatalok. 
Kaptak felszerelést, próbahelyiséget a hit-
tanosztályban, majd lett technikus is Győri 
Imre személyében. A kornak megfelelően 
minden 18 év feletti férfinak kötelező 2 év 

katonai szolgálatra kellett mennie. Hiába 
indult be a banda, és az első fellépés is 
megtörtént, a katonaság elérte a Fagifort 
is. Katonának ment a dobos, majd a gitá-
ros és lassan mindenki. Több-kevesebb 
sikerrel beálltak, jöttek mentek új tagok: 
Varga Ármin, a későbbi Pegazusos  Varga 
Tibor és Varga Árpád.   

Az igazi megújulás 1980-ban volt. Papó 
ekkor már komoly zenei előélettel ren-
delkezett abból kifolyólag, hogy egy 
prágai kirándulás alkalmával megtalál-
ta a zenei főiskolát, és tíz percre még 
be is jutott. Ennyi idő alatt találta meg a 
mosdót. Csánó György, a jó hangú iskolai 
karénekes egy titkos katonai levelezésből 
megtudta, hogy rá vár a Fagifor. Ekkor 
Papó dobolt, Tóth Tamás, Hence Ottó és 
Gombos István (Kena) gitározott. Csánó 
Gyuri beállt és az emlékezetes 1982. esz-
tendőben már Tóth Tamás vezetésével 
Galántán vizsgát tett a Fagifor. Ennek bi-
zonyítéka a pecsétes hivatalos engedély. 
Zenekari tag volt ekkor már Bartakovics 
Júlia (Jufi) is.

Kb. 1985-től szünetelt a zenekar, és csak 
nagyjából tíz év múlva, 1995-ben szerve-
ződött újjá Kena ötletére. Gombos István 

A Fagifor 
40 éves 
története

KULTÚRA

RÓZSA SÁNDOR

Klikk Pub
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és Varga György gitároztak. Akik éne-
keltek is a hangszer mellett: Tóth Tamás 
gitáros, Varga Árpád basszusgitáros és 
Csánó György dobos. A kultúrházi fel-
lépés után elindult a banda. Később 
kivált a zenekarból Gombos István 
és Tóth Tamás. A 90-es évek amatőr 
rockfesztiváljaira már Vontszemű Al-
fonzzal négyesben járt a Fagifor. Sok 
próba következett és komoly fellépések 
nemcsak a nádszegi rockfesztiválokon. 
Demo kazetta a  felvidéki rockzenekarok 
seregszemléjére, koncert Kamocsán, 
közönségdíj Alsóbodakon.

A zenekar a kétezres évek elejére lassan 
leállt, de ha valaki rákap egy dologra, 
akkor nehéz róla leszoknia. A Fagifor 
szenvedélybetegséget okozó gyógyszer. 
2010-ben elég volt egy pilula. Győri Ár-
pád születésnapjára első szóra újrakezdte 
a zenekar. A próbák teljes bedobással el-
kezdődtek, és már látszott, hogy ez nem 
csak egy alkalomra szól. Az 50 évesek 
bulija után a zenekar rendszeres meg-
hívásokat kapott a Nádszegi akciókra. 
A környéken most már nemcsak fellépni 
kellett, hanem végigjátszani a mulatsá-
got is. Királyrév, Taksony, Köbölkút, Szap, 
Bodak, Királyfa, Alsóhatár, Kajal.

Az új felállásban játszott a zenekar egész 
2018-ig. 2012-ben komoly ünnepséget 
szervezett a zenekar a Csemadok tá-
mogatásával. A 30 éves születésnapot 
ünnepeltük Ott készült a kép a zene-
kartagokról: Varga György – szólógi-
tár, Győri Árpád – kísérőgitár, Csánó 
György – ének, Rózsa Sándor – billen-
tyűk, Vontszemű Alfonz – ritmusgitár, 
Soóky Ferenc – dobok, Varga Árpád 
– basszusgitár.

2021-ben a Szent István Napokon a basz-
szusgitár már Bende Péter kezében volt 
és visszajött a gitáros-énekes, a legré-
gebbi Fagifor tag, Tóth Tamás, valamint 
tagja lett a zenekarnak Ozorák György 
is. Sajnos az év végén tragikus módon 
elhunyt Bende Péter, a basszusgitáros. 
Mire a zenekar felocsúdott a bánatból, 
összeszedte és újraszervezte önmagát, 
felkészült az első fellépésre 2022-ben, 
hosszú betegség után, de váratlanul a 
koncert előtt meghalt barátunk, Vont-
szemű Alfonz. 
A leghűségesebb Fagifor-tag elvesztése 
mély nyomot hagyott a zenekar lelké-
ben. Megpróbáljuk ezt feldolgozni. Az 
ő tiszteletére, emlékének megőrzésére 
fog a Fagifor játszani.

SÁNDOR KOCSIS DENISZA 

Égi gitár húrjait 
Pengeti már kezed 

Égi gitár húrjait 
pengeti már kezed, 
nem feledjük 
sohasem a neved, 
tőrként vágó gyász bénít,
porba hullott hangjegyek,
búcsút ha inthettél
volna is,
veled minden lejátszott
hang elveszett. 

Árva lett a gitár, 
árva a kotta,
a régi dalos éjszakákat 
nekünk ki hozza vissza.
Néma lett...
Nem játszik rajta dal többé
hisz nem szólhat szebben 
másnál, 
de nálad igen, 
odafent a csillagoknál.

A vers Alfonz halála-
kor íródott, olvassák 
tisztelettel.

Fagifor 2012-ben.



32 HÍRHARANG

2022 

Szerkesztőség: Szabó Gabriella, Bugár Andrea, Kacz Éva, Deák László, Rózsa Sándor • Grafika: Trepák Tamás
Kiadja a Nádszegi Községi Hivatal, 925 42 Trstice 667 • Telefon: +421 31 77 82 232

ObecTrstice www.trstice.skobec@trstice.sk

A szervező a programváltoztatás jogát fenntartja.

Programajánló
2022 

JÚLIUS 11–15.
Hagyományos Csemadok tábor a futballpályán
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)

JÚLIUS 16-17. 
II. Nádszegi levendula napok
(A LevendulaN szervezésében)

JÚLIUS 18-22.   
Játék a dinoszauruszokkal – tábor 
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)
Helyszín: Itt Rózsa-ház

JÚLIUS 25–29.
Tánctábor
(A nádszegi Szabadidőközpont szervezésében)

Kalandozások a Világrészek közt
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében) 
Helyszín: Itt Rózsa-ház

JÚLIUS 26–29.
Nádszegi néptánctábor
(A kultúrház szervezésében)

AUGUSZTUS 1–5.
Eperke és Minecraft tábor
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)
Helyszín: Itt Rózsa-ház

AUGUSZTUS 8–12. 
Bogyó és Babóca tábor
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)
Helyszín: Itt Rózsa-ház

AUGUSZTUS 15–19. 
Mesehősök a barátaink
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)
Helyszín: Itt Rózsa-ház

AUGUSZTUS 19–21.
Szent István napok a lombok alatt
(A nádszegi önkormányzat szervezésében)

AUGUSZTUS 22–26.
Kalandok a rejtélyek szigetén az Itt a Rózsa- házban
(A Csemadok nádszegi alapszervezete szervezésében)


