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Akikre büszkék 
vagyunk:
Kodály Zoltán 
és Juhos Jutka
18-21. OLD.

Bíró uram, 
bíró uram, 
tegyen törvényt, 
ha lehet…
14-17. OLD.

Tisztelt lakosok, 
kedves nádszegiek!
KACZ ÉVA, NÁDSZEG POLGÁRMESTERE

Ötödik alkalommal írom a Hírharang kará-
csonyi beköszönőjét és ez nagy megtisz-
teltetés számomra. Óriási megtiszteltetés 

Nádszeg nagyközség polgármesterének lenni és 
hálás vagyok, hogy Önök, a lakosok úgy döntöt-
tek, hogy még legalább négyszer én írom majd 
a Hírharang karácsonyi beköszönőjét. Igyekszem 
megszolgálni a bizalmat, amellyel megtiszteltek, 
hogy döntésüket utólag se bánják meg.

Nehéz év és időszak áll mögöttünk, soha nem 
látott kihívásokkal. Sajnos azonban az elkö-
vetkező időszak sem kecsegtet bennünket 
semmi jóval. A 2. világháború utáni technikai 
fejlődés hozta magával, hogy egyre könnyeb-
ben és egyre természetesebben jutottunk 
üzemanyaghoz az autóinkba, gyárainkba és 
háztartásainkba. És folyamatosan egyre kap-
zsibbá váltunk, egyre több kellett. Mindany-

Szeretetteljes, áldott ünnepeket kívánunk!

Nádszegi
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Vážení obyvatelia, milí Trstičania!
ÉVA KACZ, STAROSTKA OBCE

BEKÖSZÖNŐ | ÚVOD

nyian tudjuk, hogy pazarlóan bántunk az 
energiaforrásainkkal, ráértünk zöld vagy 
alternatív energiaforrások után nézni, nem 
kerestünk más lehetőségeket, bár tudtuk 
és a tudósok már egy ideje kongatták a 
vészharangot, hogy baj lesz. Jelenleg újra 
a nagyhatalmak érdekérvényesítésének 
közepén állunk, ahogy sajnos a történelem 
során már sokszor és általában nem mi, 
Közép-Európa, szoktunk ezekből a hely-
zetekből győztesként kijönni. Történelmi 
időket élünk, sok minden fordulni fog, és 
ha most olvassuk Móra Ferenc Kincske-
reső kisködmönét, teljesen más értelmet 
nyer, hogy nincs mivel fűteniük és nincs 
mit enniük a szereplőknek. Bízunk ben-
ne, hogy nem fog ennyire dramatikusan 
alakulni a helyzet és mindennél inkább 
szeretnénk, hogy a háború – az esztelen 
és vad rombolás valamilyen mondvacsi-
nált indokok mentén – elkerüljön minket, 
A háború borzalmai megpecsételik egy 
egész generáció sorsát, ezt látjuk a fel-
dolgozott történelmünkből is. 

Ezért most mindennél fontosabb – fon-
tosabb, mint bármikor máskor –, hogy 
felelős vezetőket válasszunk, akik egy-
értelműen elhatárolódnak a háború tá-
mogatásától! Fontosabb, mint bármikor, 
hogy közösségünk összefogjon, figyeljen 
egymásra, hiszen a hideg téli időben a 
megemelkedett árakat nem mindenki tud-
ja kifizetni. Van, akinek el kell döntenie: 
fűt vagy eszik. Fontosabb, mint bármikor, 
hogy tudjuk, hova tartozunk és megőriz-
zük ezt, hiszen nem tudjuk, mit hoz a vál-
tozás szele. 

Mindenkinek kívánok áldott és békés ka-
rácsonyi ünnepeket, kitartást az elkövet-
kező évhez, közösen, összekapaszkodva, 
egymást támogatva sikerülni fog.

Piaty krát píšem vianočný úvod do 
nášho obecného časopisu Hírha-
rangu a je to pre mňa obrovská 

česť.  Je neskutočne obohacujúce stať 
sa opäť starostkou našej veľkej obce a 
som nesmierne vďačná za to, že ste si 
vyjadrili Vašu vôľu vo voľbách a uctili ste 
ma Vašou dôverou. Urobím všetko pre 
to, aby ste svoje rozhodnutie neoľutovali 
ani neskoršie. 
Je za nami ťažké obdobie s nevídaný-
mi výzvami. Bohužiaľ, ani nasledujúce 
obdobie nás neláka ničím pekným. 
Technický rozvoj po 2. svetovej vojne 
nám zabezpečil, že s čoraz väčšou priro-
dzenosťou sme sa dostali k energiám a 
pohonným látkam do našich áut, tovární 
a domácností. A stali sme sa  nenásyt-
ným, chceli sme stále viac! Všetci vie-
me, že sme za posledné obdobie plytva-
li s našimi prírodnými zdrojmi, nehľadali 
sme obnoviteľné zdroje energii, pričom 
vedci nás už upozorňovali nejaký čas, 
že ideme zlým smerom. V súčasnosti 
sme, ako Stredná Európa opäť v rukách 
veľmocí, a sme malý hráč na to, aby 
sme výrazne ovplyvnili diania. Diania 
nás však môžu poznačiť výrazne, tak 
ako sa to stalo už niekoľkokrát v histórii. 

Teraz keď čítame Fraňa Kráľa a Čenkovej 
deti, dáva úplne iný zmysel hladovanie 
a studené domčeky…Dúfame, a veríme 
v tom, že situácia sa nebude vyvíjať 
tak dramaticky, a skutočná vojna nás 
obíde. Bezhlavé zničenie a búranie z 
vymyslených dôvodov. Vojna, strata 
na životoch a na majetku poznačí celú 
generáciu, tak ako sme mohli vidieť z 
našej už spracovanej histórie. 
Preto, teraz je nesmierne dôležité, aby 
sme volili rozumných zástupcov štátu, 
ktorí sa jasne ohradia od vojny, a od 
podpory akýchkoľvek vojnových aktivít! 
Je dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým, 
aby sme si dávali na seba pozor, aby 
sme mali otvorené oči a srdce aj pre su-
sedov, lebo možno práve sa rozhoduje 
o tom, či budú kúriť alebo sa najedia. Je 
dôležitejšie, ako kedykoľvek predtým, 
aby sme vedeli kam patríme, aby sme 
si to ustrážili, lebo nevieme aké zmeny 
nám donesú nové časy. 

Každému z Vás prajem požehnané via-
nočné sviatky, výdrž a trpezlivosť k na-
sledujúcemu roku. Verím, že spoločne 
sa nám to podarí, aby sme bez väčšej 
ujmy prežili v šťastí.
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ÖNKORMÁNYZATI NAPLÓ

A helyi választási bizottság nevében 
tisztelettel köszöntök minden ked-
ves jelenlévőt. Engedjék meg, hogy 

ismertessem a községünkben 2022. ok-
tóber 29-én tartott helyi önkormányzati 
választások eredményeit.

A választók egy választási kerület 3 válasz-
tási körzetében adhatták le szavazataikat. 

A hivatalos szavazólista szerint a szavazás-
ra jogosult polgárok száma községünkben 
3247, ebből a szavazáson részt vett 1689 
személy, tehát a részvételi arány 52,02 
%-os volt.  
1. körzet (községi hivatal) 498-an
2. körzet (helyi kultúrház) 507-en
3. körzet (alapiskola épülete) 684-en 

adták le szavazataikat. 

A képviselő jelöltekre leadott érvényes 
szavazólapok száma 1646 volt. 
A szavazók 11 képviselőjelöltre adhatták le 
a voksukat. A szavazatok alapján megvá-
lasztott képviselők száma szintén 11. Azok 
a képviselőjelöltek, akik az elkövetkező 
választási időszakban a képviselőtestület-
be bejutottak a kapott szavazatok száma 
szerint sorrendben következőek:
1. Borka Arpád 1239 szavazattal
2. Almási Arpád 1057 szavazattal

Beszámoló a nádszegi önkormányzati választásokról, amely az új 
testület alakuló ülésén hangzott el.

Önkormányzati választások 2022

NÉMETH MELINDA, A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKE

3. Mgr. Gányi Zsolt 1055 szavazattal
4. Ing. Vavrek Éva 1055 szavazattal
5. Ing. Lukács Róbert 1011 szavazattal
6. Ing. Forró Zoltán 979 szavazattal
7. Cserkó János 977 szavazattal
8. Rózsa Beatrix 966 szavazattal
9. Juhos Zoltán 888 szavazattal
10. Ing.  Horváth Ferenc 841 szavazattal 
11. Gombos Károly 789 szavazattal

Mind a 11 sikeres képviselőjelölt a Szövet-
ség – Magyarok. Nemzetiségek. Régiók 
jelöltjeként indult. 

Azok a képviselőjelöltek – póttagok, akik a 
szavazataik alapján nem jutottak be a helyi 
képvi-selőtestületbe a kapott szavazatok 
száma szerint sorrendben a következőek:  
1. Kovács Gábor 615 szavazat,
2. Juhos Flórián 509 szavazat,
3. Győri Péter 451 szavazat,
4. Győry Árpád 434 szavazat.

Ők mindannyian a Magyar Fórum politikai 
párt jelöltjeként indultak.  

A polgámesteri tisztség betöltésére köz-
ségünkben két polgármesterjelölt indult. 
A polgármesterválasztáson leadott érvé-
nyes szavazatok száma 1666, amelyből 
a szavazólapon az 1. helyen induló pol-

gármesterjelölt Mgr. Kacz Éva 1376, míg 
a 2. helyen függetlenként induló polgár-
mesterjelölt Bc. Negyedi Edit 290 érvé-
nyes szavazatot kapott. Mgr. Kacz Éva a 
szavazatok 82,59 %-át, Bc. Negyedi Edit a 
szavazatok 17,41 %-át szerezte meg. 

Ezen leadott érvényes szavazatok alapján 
községünkben a polgármester-választást 
a Szövetség – Magyarok. Nemzetiségek. 
Régiók jelöltjeként induló Mgr. Kacz Éva  
nyerte 1376 szavazattal. 

Végül a szavazáson leadott érvénytelen 
szavazatok száma: 
• a polgármesterjelöltre leadott ér-

vénytelen szavazólapok száma 21, 
ez a szavazólapok 1,24 %-a, 

• a képviselőjelöltekre leadott érvény-
telen szavazólapok száma 41, amely 
a szavazólapok 2,42 %-a. 

Ezen eredmények ismeretében szeretnék 
végül a Választási bizottság és Nádszeg 
község lakosainak nevében is az elkö-
vetkező választási időszakban kitartást, 
türelmet, eredményekben és sikerekben 
gazdag munkát kívánni mind a polgármes-
terasszonyunknak, mind pedig az újonnan 
megválasztott képviselőtestület tagjainak.  
Köszönöm a figyelmüket.

„A szabadság, a szó 
konkrét értelmében 
véve, a választás 
képességében áll.“
Simone Weil francia írónő, aktivista, fi lozó-
fus és misztikus (1909 – 1943)
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HITÉLET

Urunk megkeresztelkedésének ün-
nepével zárul a karácsonyi időszak. 
Szent Hippolütosz áldozópap egyik 

beszédében a következő kommentárt 
fűzte Jézus megkeresztelkedésének 
eseményéhez: „Jézus elment Jánoshoz 
és megkeresztelkedett nála. Csodálatra-
méltó dolog! A határtalan folyam – mely 
örömmel tölti el Isten városát – csekély 
kis vízzel mosakodik. A kimeríthetetlen 
forrás – amely végtelen és mindenkinek 
életet ad – kicsiny és mulandó vízbe merül 
alá. Ő – aki mindenütt jelen van és semmi 
sem távoli számára, aki felfoghatatlan az 
angyaloknak és láthatatlan az emberek-
nek – elment megkeresztelkedni, mert 
úgy látta jónak.”

Szent Hippolütosz ujjongó kijelentéseivel 
magasztalja az Atya tanúságtételét, mikor 
a következőket írja: „Ez az én szeretett 
Fiam: ez az éhező, aki megszámlálhatat-
lan ezreket táplál; az elfáradó, aki felüdí-

Betlehem nevének kettős jelentése van: 
Beit Lehem a héber, vagy pedig a Beit 
Lahm, az arab nyelv szerint. Az első 

esetben a „kenyér háza”, míg a második-
ban a „hús háza” fordításban határozhatjuk 
meg ezt a jelentést. Lakosainak száma a 
2019-es adatok szerint 36 000-re tehető. 
Főbb turisztikai látványosságai: a Születés 
temploma, Szent Katalin templom, Ráchel 
sírja, valamint Heródes sírja.

ti a fáradozókat; ez, akinek nincs hova 
lehajtania fejét, pedig tenyerén hordoz 
minden népet; ez, aki szenved, pedig ő 
gyógyít minden szenvedést; akit arcul 
vernek, pedig szabadságot ajándékoz 
a világnak; akinek sebet ejtenek olda-
lán, pedig Ádám oldalát is helyreállítja. 
(…) A halhatatlanság Atyja a halhatatlan 
Fiút és igét küldte a világba. El is jött az 
emberekhez, hogy lemossa őket vízzel 
és Lélekkel, s újjászülje a lélek és test ro-
molhatatlanságára, ránk lehelte az élet 
leheletét, és romolhatatlan fegyverzetbe 
öltöztetett. Ha tehát az ember halhatatlan 
lett, istenivé is lesz. Ha pedig a víz és a 
Szentlélek által a keresztség pillanatától 
kezdve istenivé változik, akkor a holtak fel-
támadása után az is egészen természetes 
lesz, hogy Krisztus társörököse legyen.”
Ebből következik, hogy mennyire nélkü-
lözhetetlen a keresztség, ami lényegében 
Krisztus halálába való eltemetkezésünk az 
új élet reményében. Nézzük csak, miként 

Számunkra, keresztények számára, elsőd-
leges szemlélni való a Születés temploma. 
A templom alatti barlangot a legkorábbi 
időktől kezdve tisztelték, ami arra utal, hogy 
valóban Krisztus születésének helye. Az 
ókori keletiek számára nem volt semmi kü-
lönös abban, hogy Mária egy barlangistál-
lóban szülje meg gyermekét. A barlangokat 
elsősorban éjszakázásra használták, míg 
a barlang elé épített kőépület a közösségi 
helyiség volt, melyben ettek, imádkoztak, 
dolgoztak, de nem éjszakáztak. Tekintettel 
arra, hogy József és Mária Betlehemből 
származtak, valószínű, hogy a barlangistálló 
éppen a saját birtokuk területén volt. Fel-
merülhet bennünk a gondolat, hogy ha már 
Názáretben éltek, miért kellett Názáretből 
Betlehembe utazniuk? Éppen a fentebb 
felvázolt ok miatt. Augusztus császár ural-
kodása idején népszámlálást tartottak a 
Római Birodalomban. Az akkori előírások 
szerint mindenkinek a származási helyére 
kellett eljutnia, mégpedig azért, mert a sze-
mélyek számának meghatározása mellett 
egyben kivetették a fejadót és a földadót is. 
Az adókivetés helye pedig mindig az volt, 
ahol valaki földbirtokkal rendelkezett. Ezért 
kellett Józsefnek és Máriának Betlehembe 
zarándokolni. Isteni elrendelés szerint ép-
pen azokban a napokban szülte világra Má-

A keresztség misztériuma

A hely, 
ahol az Ige 
testet öltött – 
Betlehem

ELEK LÁSZLÓ ATYA

ELEK LÁSZLÓ ATYA

határozza meg tömören a Katolikus Egy-
ház Katekizmusa a keresztséget: „A szent 
keresztség az egész keresztény élet alap-
ja, a Lélekben történő élet kapuja és ajtó, 
amely utat nyit a többi szentség felé. A 
keresztség által megszabadultunk a bűn-
től, újjászülettünk, mint Isten fiai, Krisztus 
tagjaivá lettünk, betestesültünk az Egyház-
ba és részeseivé váltunk küldetésének. A 
keresztség az újjászületés szentsége a víz 
által és a szóban.”

Ugye, mennyi magasztos megállapítás, 
és hangzatos kijelentés születik meg az 
emberi elmében a keresztség fogalmával 
kapcsolatban? Kár lenne azonban csupán 
szép szavakat zengedezni a keresztségről, 
és közben mellékvágányra terelni azt, ami 
ebből a szentségből kifolyólag küldetése 
a megkeresztelt embernek. És ez nem 
más, mint Krisztus tanújának lenni a tör-
ténelemben. Mintegy magunkra ölteni 
Krisztust, azaz krisztusivá válni.

ria a kis Jézust, s ezért tisztelték már régóta 
a keresztények a Messiás születési helyét, a 
Születés-barlangot. A későbbiek folyamán, 
Nagy Konstantin édesanyja, Szent Ilona 
325. évi zarándoklata alkalmával kezdődik 
a Születés temploma eredete. Az eredeti 
templom az 529-ben történt szamaritánu-
sok lázadása alkalmával való gyújtogatás 
következtében szinte teljesen elpusztult. 
Jusztinianosz császár a romokat lebontatta 
és új templomot épített. Azóta a Születés 
templomának magva ugyanaz, ami 1500 
évvel ezelőtt volt.
Michael Hesemann régész, A názáreti Jézus 
c. könyvében így vall arról az érzésről, mely 
őt mélyen megérintette a Születés templo-
mában átélt pillanatokban: „A templomban 
állandóan uralkodó misztikus félhomály ma 
is megdöbbent és tiszteletet parancsol. … 
Ez a templom a csend és az áhítat helye az 
év minden napján, egészen karácsonyig.” 
(V.ö. 53. old.)
Kívánom a HÍRHARANG minden kedves 
olvasójának, hogy ha személyesen nem is 
tapasztalhatjuk meg Hesemann régésznek 
A Születés templomában átélt lelki élménye-
it, legalább saját községünk templomának 
misztikus terében töltsön el bennünket a 
gyermek Jézus születéséből fakadó öröm 
lebilincselő érzése!

4 HÍRHARANG
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Március idusán, mint ahogy az elmúlt 
években, az idén is megkoszorúz-
tuk a hősök emlékművét, hogy 

így emlékezzünk meg, és tisztelegjünk 
az 1848-49-es forradalomban és szabad-
ságharcban elesettek emléke előtt. 
A tavasz folyamán béreltünk egy 
emelőkocsit, hogy a templom csatornáit 
ki tudjuk tisztítani. A galambok elleni vé-
dőeszközöknek köszönhetően reméljük, 
hogy már nem lesz olyan sok szennyező-
dés a csatornákban, és nem kell tartani 
a beázástól. 
Apróbb javításokat végeztünk a torony-
órán, mert a villámcsapás által okozott 
károkat még nem sikerült teljes egészé-
ben elhárítani. Megjavíttattuk a plébánia 
öntözőberendezésében keletkezett cső-
fakadást, valamint a templom fűtésének 
revidálása is megtörtént. 
A plébániakert gyepszőnyegének haté-
konyabb karbantartása érdekében vá-
sároltunk egy fűnyíró kistraktort, amivel 
megkönnyítettük az elvégzendő munkát.  

A kápolna keresztje már nagyon rossz 
állapotban volt, idén sikerült kicserél-
ni, így megszűntek az újbóli beázások. 
Reményeink szerint már nem lesz szük-
séges évente többször is kimeszelni a 
barlangkápolnát ahhoz, hogy méltó kö-
rülményeket találjanak mindazok, akik 
a Szűzanya közbenjárásáért esedeznek. 
A nyár folyamán megjavíttattuk és újra-
festettük Szent István királyunk szobrát, 
hogy a koszorúzási ünnepségekre méltó 
körülmények között kerüljön sor. Ahogy a 
többi helyi civil szervezet, illetve a politikai 
képviselők, az államalapítási ünnepsé-
gek és templombúcsúnk alkalmából mi 
is elhelyeztük koszorúnkat a megújított 
szobornál.
Sajnos a háború és a kialakult negatív 
gazdasági helyzet következtében egyre 
nehezebb fenntartani és gazdaságosan 
üzemeltetni a plébánia és a templom 
épületét. Az elszabaduló energiaárak 
mindenkit még nagyobb megtakarítás-
ra ösztönöznek. Mi is megpróbálunk a 

lehető leghatékonyabban fűteni. A temp-
lom világítását már három évvel ezelőtt 
korszerűsítettük, és most a fűtésen kell 
spórolnunk, hogy ki lehessen gazdálkodni 
az óriásira duzzadt költségeket. Ezen a té-
ren igyekszünk az esperes úr segítségére 
lenni. A fűtési rendszert üzemeltetni kell, 
mert a leállítással nagyobb kár keletkezik, 
és előfordulhat, hogy a jövőben már nem 
fogjuk tudni a rendszert üzembe helyezni.
Mint ahogy azt az előző években, ebben 
az évben is megkaptuk a felajánlott adó 
2%-át. A befolyt összeg 1775,22 euró 
volt, amit a fentebb említett javításokra 
költöttünk. Mindenkinek köszönjük, aki 
polgári társulásunk részére ajánlotta fel 
adója 2%-át, vagy egyéb támogatását. 
Remélem, a jövő évben is gondolnak ránk. 
Kaptunk adományt magánszemélyektől 
is 362,61 euró értében a számlánkra. A 
felajánlásokat, ahogy eddig is, az épületek 
és környezetünk megóvására, karbantartá-
sára, valamint a kulturális és hagyományos 
értékeink megőrzésére fordítjuk.

KRÁLIK GÁBOR

HITÉLET

5HÍRHARANG

A Nádszegi Szent István Király 
Polgári Társulás tevékenysége 
az elmúlt időszakban
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ÉRTÉKTEREMTŐK

Kedves Olvasó, az alábbi két írás így vagy úgy összefügg a kö-
zelgő csodálatos ünneppel, a karácsonnyal. Az első írás talán 
egy kicsit személyesre sikeredett (kérem, nézzék el nekem). 
Annak apropóján íródott, hogy a minap felnőtt gyermekem azt 
a kérdést szegezte nekem:  „Vajon megváltozhat-e az ember (úgy 

igazán), vagy élete végéig rabja marad a genetikai és társadalmi 
utasításoknak?” A másik írásban egy boldogságstratégiát mu-
tatok be (röviden), amely a szakemberek szerint az életünkkel 
kapcsolatos gondolkodásmódunkat is képes átalakítani: képes 
menyországgá változtatni a poklot. Kellemes olvasást kívánok!

Gyermekkoromban úgy tekintettem 
Jézus Krisztus születésére, mint 
egy szükségszerűségre. Mivel az 

első ember vétkezett, az Isten elküldte 
fiát, hogy az kiváltsa az emberiséget az 
eredendő bűnből. Vallásos nagyszüleim 
minden karácsony alkalmával ezt az el-
gondolást hangsúlyozták és erősítették 

bennünk. Az igazat megvallva mi, unokák, 
nem túl sokat értettünk az egészből, és 
ami igazán érdekelt bennünket az az volt, 
vajon milyen ajándékot hozott nekünk. 
Ám olykor-olykor, az ajándékokkal való 
önfeledt játszadozás közben, felmerült 
bennem egy kérdés. Ha nem lett volna 
eredendő bűn, Jézus Krisztus akkor is 
eljött volna? Hosszú ideig azután nem 
foglalkoztatott Jézus Krisztus kérdése. Ám 
amikor, éppen hogy csak férfikorba érve, 
apám hirtelen örökre elment, ravatalánál 
állva, kétségbeesetten, életemben elő-
ször imádkoztam őszintén hozzá, abban 
a hitben, hogy hallja fohászom. És miköz-
ben egyre csak mormoltam a Miatyánkot, 
úgy éreztem, fokozatosan eláraszt a belső 
biztonság érzete. Simone Weil a Vára-
kozás Istenre című könyvében használt 
hasonlattal élve azt mondhatnám, hogy 
apám ravatalánál állva egyszer csak Jézus 
Krisztus megszületett a lelkemben. És ta-
lán éppen annak köszönhetően, hogy az 
én élettörténetem sem volt már mentes a 
hajótörés keserű tapasztalatától, alaposan 
meg akartam ismerni azt a Jézus Krisztust, 
aki képes volt lecsendesíteni lelkemben a 

vihart. Így akadtam rá egy alkalommal egy 
a Jézus Krisztus születésével kapcsolatos 
olyan elgondolásra, amely választ adott 
gyermekkorom kérdésére. E szerint az 
elgondolás szerin, amelyre Henri Boulad 
SJ atya Teózis című könyvében találtam 
rá, Jézus Krisztus születése a Szeretet-
Isten létezésének a következménye. A 
keresztény hit pedig abban áll, hogy az 
ember egész egyszerűen hiszi, hogy Jézus 
Krisztus születése lejátszódott az emberi 
történelemben, és hogy Jézus Krisztus 
valóban magában hordja az istenség 
teljességét, amiben minket részesíteni 
akar. Hiszi, hogy azért jött, hogy meg-
hozza nekünk az örök élet távlatát, hogy 
felemeljen bennünket önmagunk fölé, a 
szellemi szférába. 

„Azért jöttem, hogy 
életük legyen, és az 
bőségben legyen” (Jn).

És miután felvérteztem magam ezzel a 
tudással, elhatároztam, hogy szép sorban, 
mint valami ruhadarabokat, levetkőzöm 
gyengeségeimet. A lelki életet úgy fogtam 
fel, mint háborút saját hibáim ellen, s a 
vágyott teljességet pedig, mint ennek a 
háborúnak a célját. Úgy véltem, akkor ölel 
magához Jézus Krisztus, ha már megtisztí-
tottam magam. De hamar rá kellett ébred-
nem, hogy Isten nagy bölcsen ezt meg azt 
a hibánkat meghagyja. Meghagyja, hogy 
érezzük korlátainkat, élesítse hallásunkat 
és alázatossá tegyen.  

Azóta rendíthetetlenül hiszem (és látom), 
hogy az a kevés, amink van, megtermi 
gyümölcsét, ha a kegyelem megérinti. 
Mert a kegyelem mindig termékenyítően 
hat. Természetes adottságainkat termé-
szetfelettivé, „csodássá” alakítja. Hiszem, 
hogy minden jelenség mögött ott mű-
ködik az isteni szeretet. Hiszem, hogy az 
élet értelme az, hogy életünk folyamán 
növekedjünk ebben a szeretetben, és 
hogy erre mindenki képes, akkor is, ha 
szerzetesi életmódot él, és akkor is, ha 
mindkét végén égeti a gyertyát. Hiszem, 
hogy Jézus Krisztus kegyelme által minden 
ember új lényként támadhat fel. Várakoz-
zunk rá ezért bizalommal, és nyissunk neki 
ajtót, ha zörget! 

Nyissunk 
neki ajtót, 
ha zörget!
DEÁK LÁSZLÓ
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ÉRTÉKTEREMTŐK

Szinte közhelyszámba megy, hogy a 
boldogság szempontjából sokkal fon-
tosabb, hogyan gondolkodunk – ön-

magunkról, a világról és másokról –, mint az 
életünk külső körülményei. „Elménk külön 
kis világ, s önmagában pokolból mennyet, 
mennyből poklot varázsolhat” – írta John 
Milton az Elveszett Paradicsomban. A filo-
zófusok, az írók és a nagymamák időtlen 
idők óta magasztalják a hála kifejezését. 
És tudjuk, hogy minden nagyanyai tanács 
magvas igazság, vagyis benne rejlik az 
igazság magva. A hála legnagyobb kuta-
tója és szakírója (mert ilyen is van), Robert 
Emmons így határozza meg a hála fogal-
mát „köszönetérzés az életért”. Szerinte 
a hála kifejezése a boldogság elérésének 
egyfajta metastratégiája. Ahány ember, 
annyiféle hála. Rácsodálkozás, elismerés, 
megtalálni a jót a rosszban, túláradó bő-
ség, megbecsülése annak, amink van és 
hálaadás Istennek. Törekedhetünk a hála 
érzésére azáltal, hogy észrevesszük, mi-
lyen jó dolgok vesznek körül bennünket (és 
hogy mennyivel rosszabb is lehetne); hogy 
élvezzük a gyermekünkkel töltött pillana-
tokat; vagy, hogy felidézzük mindazokat 
a jó dolgokat, amelyek jelenlegi életünk 
részei. A hála kifejezésének gyakorlata 
a meghatározás szerint azt jelenti, hogy 
a jelenre figyelünk, értékeljük életünket 
azért, amiért olyan, amilyen ma, és ezáltal 
mindazt megbecsüljük, amitől ilyen lett.  
A pszichológiai kutatások mostanában 
kezdték felhívni a figyelmet a hála számos 
jótéteményére. A következetesen hálás 
emberekről kiderült, hogy erőteljesebbek, 
több bennük a remény és gyakoribb pozitív 
érzésről számolnak be. Általában segítőké-
szebbek, jobban érdeklik őket a szellemi 
dolgok, vallásosabbak, hajlamosabbak a 
megbocsátásra és kevésbé anyagiasak. 
Ezek a kutatások világosan bizonyítják, 
hogy tényleg boldogabbak lennénk, ha 
hálásak lennénk. Azonban ahelyett, hogy 
vakon követnénk ezt a tanácsot, fontos 
megérteni, miért és hogyan leszünk bol-
dogabbak, ha kifejezzük a hálánkat. 
Nem kevesebb, mint nyolc érv szól amel-
lett, hogy kipróbáljuk. Először is, a hálás 
gondolkodás segít ízesebbé tenni az élet 
pozitív élményeit. Másodszor: a hála kifeje-
zése megerősíti önbecsülésünket. Amikor 
rádöbbenünk, hogy mennyit tettek értünk 
mások, vagy mennyi mindent értünk el mi 
magunk, akkor magabiztosabbnak, haté-
konyabbnak érezzük magunkat. A harma-

dik érv úgy szól, hogy a hála segít abban, 
hogy megküzdjünk a feszültséggel és a 
megrázkódtatással. Bármilyen nehéz is 
legyen a hála kifejezése olyan személyes 
balsors esetén, mint egy szerettünk elvesz-
tése vagy idült betegség esetén, mégis 
segíthet abban, hogy továbblépjünk, sőt 
még abban is, hogy új életet kezdjünk. A 
negyedik érv szerint a hála kinyilvánítása 
elősegíti az erkölcsös viselkedést. A hálás 
emberek nagyobb valószínűséggel segí-
tenek másokon. Ötödször: a hála segíthet 
a társas kapcsolatok kialakításában, a már 
meglevő kapcsolatok megerősítésében és 
újak kibontakoztatásában. A hatodik érv 
úgy szól, hogy a hála kifejezése általában 
gátolja a másokkal való előnytelen össze-
hasonlításokat. Ha valaki igazán hálás, és 
örül annak, amije van (pl. van családja, 
egészséges, van hol laknia), akkor kisebb 
a valószínűsége, hogy azzal foglalkozik, 
mije van a szomszédjának, s nem irigykedik 
rá. A hetedik érv: a hála összeegyeztethe-

tetlen a negatív érzelmekkel, és hatható-
san csökkenti, sőt meg is szüntetheti az 
olyan érzéseket, mint a harag, a keserűség 
és a mohóság. Ahogy egy pszichológus 
kijelentette: „a harag és a féltékenység 
megsemmisül a hála ölelésében, a féle-
lem és a védekezés összezsugorodik.” 
Végül, de nem utolsósorban a hála segít 
megakadályozni, hogy hozzászokjunk a jó 
dolgokhoz. A boldogsághoz vezető egyik 
út pedig pontosan azt jelenti, hogy harcolni 
kell e hozzászokás ellen – amire kiválóan 
alkalmas a hála kifejezése.

Henri Boulad SJ és Sonja Lyubomirsky 
nyomán

A hála kinyilvánítása
DEÁK LÁSZLÓ

Szeretetteljes 
és boldog karácsonyt 
kívánok!



8 HÍRHARANG

Mgr. SZARKA ZSUZSANNA

Az összetartozás, az egység és a nem-
zeti tudat erősítése érdekében nem-
zetünk értékeit össze kell gyűjteni, 

az értékeket pedig ápolni, védelmezni és 
támogatni kell. A hungarikumokat 2012 óta 
jegyzi a Hungarikum Bizottság.

Ezekkel az értékekkel a tanulóinkat is fon-
tos, hogy megismertessük. 
Hogy mit jegyeztek be a Hunga-rikumok 
gyűjteményébe? Csak néhány példa: 
a Csabai kolbász, a makói hagyma, az 
akácméz, a kamillavirágzat, a szikviz, az 
Erős Pista, a táncházi módszer, a Mohácsi 
Busójárás, a tárogatómuzsika, a Kassai-
féle lovasijász módszer, a karikás ostor, 
a Kodály-módszer, a Magyar népmesék 
rajzfilmsorozat, a gulyásleves, a Gundel 
palacsinta és a kékfestő.

November 16-án az óvodában és az is-
kolában is ezekkel a hungarikumokkal 
foglalkoztunk. Az ehető finomságokat 
megkóstoltuk, és az egész napunk, akár 
a kézműveskedés, akár a tevékenységek, 
mind-mind a hungarikumokról szóltak.
A nap végén iskolánk legkisebbjei tették 
fel a legszebb kérdést, hogy mikor lesz 
újra Hungarikum-nap? Az ilyen hozzáál-
lásért, a gyerekek csillogó tekintetéért 
érdemes az ilyen napokat betervezni!

Hungarikum-napunk a Földművelésügyi 
Minisztérium Hungarikum Bizottságához 
benyújtott pályázat támogatásával jött 
létre. Köszönjük a lehetőséget!

Hungarikum-nap az iskolában

A magyar nemzeti értékek, és azon belül a 
HUNGARIKUMOK megőrzendő és egyedülálló értékek. 

SULI-ROVAT
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A fenti jelmondat fényében valósult 
meg november 17-én, Komáromban a 
TANDEM nonprofit szervezet élmény-

konferenciája, melyre nem csak pedagó-
gusokat vártak a szervezők. Egyetemisták, 
valamint olyan személyek jelenlétére számí-
tottak, akik valamilyen módon kapcsolatban 
állnak az oktatással. Két online év után újra 
élőben találkozhattak egymással előadók 
és résztvevők, akik Szlovákia és Magyaror-

szág legkülönbözőbb részeiről érkeztek. 
Az egész napos rendezvény egy közös, 
énekes ráhangolódással és egy elragadó 
és elgondolkodtató Pál Feri-előadással in-
dult. Ezután három idősávban 5-5 szakmai 
előadás következett, amire a résztvevők 
előzetesen iratkoztak fel. Összesen tehát 
15 különböző témájú worshop zajlott le. 
A kiscsoportos foglalkozást vezetők között 
volt író, pedagógus, könyvtáros, mentor, 
módszertani szakember. A résztvevők pe-
dig javarészt tanító nénik és bácsik voltak, 
akik azon túl, hogy szakmailag fejlődtek – új 
módszereket, szemléletmódokat ismertek 
meg, új értékelési formákat sajátítottak el, 
magánemberként egy kellemes napot tölt-
hettek el. A kiváló szervezés lehetővé tette 
a közösen gondolkodást, a véleménycseré-
ket, a sok játék által pedig a közösségérzés 
megtapasztalását is. A gazdag és változatos 
program egy színházi előadással zárult: a 

City Reboot Polgári Társulás a De mi lett a 
nővel? c. darabot adta elő.
A konferencián iskolánk 6 pedagógusa vett 
részt, az ő személyes tapasztalataikról ol-
vashatnak lejjebb. 

Az élet játék, 
játszd!
SZABÓ GABRIELLA

SULI-ROVAT

„A Tandem n.o. szervezésében olyan elő-
adásokon vehettem részt, ami az élmény-
szerű oktatást helyezi előtérbe. Mivel a 
kütyük világa besszipantja a gyerekeinket, 
mi már számukra unalmassá válunk az óra 
keretén belül. Rengeteg játékot tanultunk, 
ami segítségével talán még egy kicsit visz-
sza tudjuk őket hozni a való világba. Kihí-
vás számomra az, hogy ezeket a játékokat 
át tudjam formálni a kémia és a biológia 
nyelvére. Nagy kihívás!” 

(Czakó Marika)

„Számomra csupa élmény volt az egész. 
Már az első foglalkozás fellazított, mert 
kütyük /gépi segédeszközök nélkül ját-
szottunk. Egyedül babzsákokat vontuk 
be. Szemkontaktus, kézi érintés, taps, jel-
szavak, mozgás segítségével játszottunk. 
Terveztem, hogy a szülői értekezleten is ki 

fogom próbálni. A második foglalkozás: 
Állj ki magadért, állj ki másokért! Lényege, 
hogy ne legyünk közömbösek azok iránt, 
akiknek segítségre van szükségük. Még 
akkor sem, ha mások elmennek mellet-
tük. A harmadik egy könyvbemutató volt, 
amelyben élményszerű játékok voltak. Pá-
rat ki is próbáltunk. Megbeszéltük, hogyan 
tudnánk egyes tananyagra átvinni. A hab 
a tortán, az esti színházi előadás volt.”  

(Varga Edit)

„A TANDEM által szervezett élménykon-
ferencia nálam elérte célját, amely az 
volt, hogy a pedagógus töltődjön szak-
mailag, erőt, motivációt merítsen az ot-
tani találkozásokból. Az általam választott 
workshopok közül (Indulatkezelés az isko-
lában, Az inklúziót segítő szakmai team 
az iskolában és Az új utak az értékelés-

ben) nem tudnék választani, melyik volt a 
legjobb. Mindhárom szakmai műhelyben 
értékes, gyakorlatban alkalmazható, új is-
meretekkel gazdagodtam.” 

(Molnár Márta)

„Az élményen alapuló tanítás a legha-
tékonyabb módszer a mai oktatásban. 
Minél több érzékszervet kapcsolunk be, 
a tanulók annál könnyebben megjegyez-
nek dolgokat. Ezek a játékos feladatok a 
tanítás minden területén felhasználhatóak. 
Nekem a kezdés, a reggeli beéneklés na-
gyon tetszett, és a záróprogram, a színházi 
előadás, ahol újból láthattam a volt tanít-
ványomat, Culka Ottót, aki színésztársa-
ival együtt fergetegeset alakított. Ennyi 
karakter megjelenítéséhez nagy tehetség 
kell, alázat a színészi hivatáshoz.”

(Fülöp Leona)
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A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége mellett működő Mentor 
Tehetségsegítő Tanács a 2022/23-as 

tanévben is meghirdette a tehetséggondo-
zó pályázatát a felső tagozatos diákok és a 
középiskolások részére: a Kincskeresőket 
– helyi értékeket kutató diákok konferenci-
áját. Pályázni a szlovákiai magyarság tájai-
hoz, településeihez kapcsolódó előadással 
lehet, helytörténet, néprajz, természeti 
értékek vagy egyéb témakörökben. A helyi 
értékek megismertetése 10 perces elő-
adás keretében számítógépes vetítéssel 
történik. Az országos konferenciára nov-
ember 9-én és 10-én került sor Galántán, 

ahova Pozsonytól Kassáig érkeztek diákok, 
tanárok. 
A mi alapiskolánkat 4 diák is képviselte:
Győri Bence és Sárkány Ronald VII.A osztá-
lyos tanulók a Nádszegi Szent István Király 
Templom történetét dolgozták fel, Rákász 
Botond (IX.A) Élet a Felvidéken a 20. század 
első felében – Dédnagyapám nyomában c. 
előadást mutatta be, és Václav Alex (IX.B) 
a Deáki Szűz Mária Templom történetével 
készült. A szakmai zsűri a kiváló ezüstsávos 
minősítéssel jutalmazta munkájukat.

Felkészítő pedagógusok:
Rákász Katalin, Szabó Gabriella /R. K./

Kincskeresők – értékek őrei
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Koniec roka sa neodvratne blíži a nový 
rok prináša šance na lepší a krajší za-
čiatok. Dávame si  novoročné pred-

savzatia, že budeme jesť zdravšie a hýbať 
sa viac, budeme úspešnejší a nájdeme si 
viac času na priateľov. V našej škole sa 
tieto predsavzatia  s veľkou istotou budú 
plniť aj v roku 2023. V rámci mliečneho 
programu učíme žiakov jesť zdravé, nesla-
dené mliečne výrobky, v rámci projektu 
Ovocie do škôl dostávajú kvalitné ovocie 
priamo z miestneho ovocinárstva. A tento 
mesiac sa naskytla možnosť zdokonaliť sa 
v zimných športoch. Žiaci si obuli korčule 
a na hodinách telesnej výchovy sa s rados-
ťou kĺzali na miestnom klzisku na námestí 
obce. V novom roku druhostupniarov čaká 
lyžiarsky výcvik a mladší žiaci sa zapotia 
na tréningoch Mateja Tótha. Totiž naša 
škola získala najviac hlasov v kategórii 
stredne veľkých škôl Trnavského kraja v 
súťaži Športová Akadémia Mateja Tótha. 

Vyše mesiaca sme dennodenne bojovali 
o prvenstvo v snahe dopriať žiakom našej 
školy nové športové príležitosti. Rodičia 
detí MŠ i žiaci našej školy s rodinami vy-
trvalo hlasovali, aby sme žiakom ukázali 
zdravší spôsob života. Športová Akadémia 
Mateja Tótha je  jedinečný celoslovenský 
projekt pre deti predškolského a mladšie-
ho školského veku. Ponúka kvalitnú voľ-
nočasovú aktivitu v podobe pravidelných 
športových tréningov s prepracovanou 
metodikou. Malí športovci navštevujú 
tréningy jedenkrát alebo dvakrát do týž-
dňa a športujú pod vedením vyškolených 
trénerov.

Cieľom tréningového programu Športovej 
Akadémie je vytvoriť a zdokonaliť pohy-
bový základ detí pomocou všestrannej 
atletickej prípravy, vytvoriť motorický a 
funkčný potenciál s dodržaním a rešpek-
tovaním špecifických zákonitostí a zásad 
vývoja dieťaťa, využívať inovatívne metó-
dy, v ktorých tvorcovia programu skĺbili 
najnovšie poznatky zo športového trénin-
gu detí s poznatkami z fyzioterapie, vývo-
jovej kineziológie a detskej psychológie. 
Táto jedinečná kombinácia cvičení vyvolá 
v detskom organizme celú radu zmien, 
ktoré umožňujú lepšiu reakciu organizmu 
na zaťaženie. Odborníci z akadémie zistili, 
že deti mladšieho školského veku majú v 
súčasnosti pomerne nízku mieru pozor-
nosti. Nevydržia sústredene dlhší čas, 
majú problém vypočuť si pokyny, sedieť 
na mieste alebo stáť v rade. Našťastie, 
účinným receptom je pravidelný pohyb, 
najlepšie pod vedením odborníkov. Pre-
to aj pedagógovia našej školy absolvujú 
školenie na osvojenie si metodiky trénin-
gov nášho olympionika a budú realizovať 
tréningy všeobecnej športovej prípravy 
od 2/2023 do 1/2024. V tomto období 
budeme sledovať aj  výchovno-vzdeláva-
cie výsledky žiakov v súvislosti s absol-
vovaním tréningov. Verím, že zlepšením 
fyzickej zdatnosti a pohybovej kultúry sa 
výrazne zlepšia aj  výchovno- –vzdeláva-
cie výsledky žiakov, ba i dochádzka žiakov 
bude ukážková. Ale hlavne malí športovci 
budú zdravší, šťastnejší a počas tímovej 
práce nadviažu nové priateľstvá.

Rok 2023 
v znamení 
tréningov 
PaedDr.ALENA PETROVICSOVÁ MGR. DARINA JUHOSOVÁ

Už odjakživa želaním každé-
ho z nás je, aby sme naj-
väčší a zároveň najkrajší 

kresťanský sviatok v roku strávili 
v pohodlí a v radosti.

Nie je tomu inak ani v treťom ti-
sícročí.  Ba čo viac. Každý sa sna-
ží potešiť druhého či už  bohato 
prestretým stolom alebo milým 
darčekom. Niektoré rodiny mož-
no mesiace šetrili, aby si mohli 
dopriať o niečo viac ako predošlé 
roky, veď rodičia nás od útleho 
detstva viedli k tomu, aby sme 
dokázali vrátiť, žiť a požičať ... 
Ako v rozprávke O troch grošoch.  
A stačili by nám tie „tri groše“ 
na to, aby sme mohli vrátiť, žiť a 
požičať, a pritom byť aj  štedrí?
Niektorí nešetria, a predsa to 
dokážu. Nešetria milým slovom, 
úsmevom, pochvalou, vďakou... 
Ich bohatstvo spočíva v iných 
hodnotách, v hodnotách, ktoré 
sa dajú rozdávať  aj bez jediného 
groša.

A teraz nastal práve ten čas, kedy 
napriek tomu, že z každej strany 
počúvame o zdražovaní potravín, 
energií, a teda všetkého, môže-
me rozdávať

... veď všetci tak 
veľmi túžime 
byť štedrí. Tak 
nešetrime! Predsa 
Vianoce nám 
klopú na dvere!

Štedrí 
v čase 
šetrenia 

KRIEDOVÝ PAPIER
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Môžeme byť radi, že patríme medzi tie ná-
rody, ktoré majú bohatú minulosť, bohaté 
zvyky, tradície a povery, dokonca každý 
región, každá dedina má svoje špecifické 
zvyklosti. Pochádzajú z kresťanskej viery a 
dlhé roky sa menili vplyvom prostredia, ľudí, 
udalostí i poveternostných javov.
Martin prichádza na bielom koni, Katarína 
na ľade, Vianoce na blate...
Aj keď tieto, či podobné  pranostiky týkajúce 
sa počasia v našej oblasti už dávno neplatia, 
zato nejaké zvyky a povery z čias našich 
prastarých mám ešte zostali.
Tieto zvyky a povery mali veľkú moc a Tra-
dičné Vianoce si spájame s koledami. Zbo-
rový spev koledníkov rozžiaril atmosféru pri 
hlásaní radostnej zvesti a ľudia ich vo svojich 
príbytkoch vítali s láskou a nie hocijakým 
pohostením.
O pohostinnosti ľudí svedčí aj adventný ve-
niec so štyrmi sviečkami, ktorý dodnes zdo-
bí nielen každú domácnosť, ale aj mnohé 
verejné priestory. Štyri sviečky symbolizujú 
počet adventných nedieľ a samotný veniec 
– nádej a slávu tomu, kto k nám prichádza.
Štedrý večer predstavuje bohato prestretý 
stôl, na ktorom dodnes nechýba rybacia 
polievka – halászlé, či kapustnica, ryby, ze-
miakový šalát, oblátky, orechový či makový 
závin... A možno mnohí si odkladajú aj rybie 
šupinky do svojich peňaženiek, ako nádej, 
že sa im peňaženky nikdy nevyprázdnia.
Ďalšou zvyklosťou alebo duchovnou po-
trebou ľudí  je návšteva kostola. Veriaci  sa 
zúčastnia na polnočnej omši, aby oslávili 
narodenie Ježiša Krista a zaspievali najkraj-
šiu vianočnú pieseň Tichá noc, svätá noc...
Magickú moc sa pripisovalo aj vianočným 
koláčikom. Často z upečeného koláča dávali 
aj sliepkam, aby dobre znášali. 
A taktiež dodnes býva zvykom, že gazdi-
ná sa nemôže od štedrovečerného stola 
vzdialiť, aby sliepky na jar zostali sedieť na 
vajíčkach...
Ani opranú bielizeň gazdiná nesmela zavesiť 
v ten deň, pretože sa verilo, že ten, komu 
patrí, čoskoro umrie. Zlým znamením bolo 
aj to, keď bolo treba niečo požičať...
Toto je len pár udalostí a zvyklostí, na ktoré 
v tomto predvianočnom období radi spo-
míname alebo sa podľa nich aj riadime.
Nech už veríme v čokoľvek, každý zvyk 
má svoje poslanie, každá tradícia človeka 
vnútorne obohatí a nenecháva upadnúť 
do zabudnutia spôsoby života a odkazy 
našich predkov. Vo svojich modlitbách a 
myšlienkach im dávame vedieť, že sme im 
za to vďační.

Želám Vám príjemné, tradíciami oboha-
tené a láskyplné Vianoce ! 

Mgr. Darina Juhosová

HLAVNÁ MYŠLIENKA: 
kreatívne stvárnenie čarovného me-
dovníkového domčeka ako z roz-
právky a privolanie adventnej atmo-
sféry

HLAVNÉ POSTAVY:  
Marienočky a Janíčkovia ZŠ 
Architektka: p. Gabriela Vančová

OBSAH: 
V teplučkej útulnej učebni rozvonia-
valo medovníkové cesto. Vôňa ško-
rice a medu prilákala zvedavé Ma-
rienočky a Janíčkov. Deti namiesto 
sladkých medovníkov  a  ježibaby s 
kocúrom našli iba mäkký polotovar 
a za horúcou „pecou“ ich už čaka-
la pani architektka Gabika Vančová.  
Ak chceli zažiť verejne známy príbeh 
o medovníkovom domčeku, tak si 
ho najprv museli upiecť.
Pani Vančová deti poúčala, odo-
vzdávala im svoje tajomstvo krásnej 
strechy a pevných múrov.
A deti len vaľkali a vykrajovali, a zdo-
bili, a lepili, a vytešovali sa. Jedna 

stena sem, druhá tam, základy na-
mazať a stromčeky okolo. „A neza-
budnite na dvere a spravte aj cen-
cúle ľadové,“ zneli pokyny hlavnej 
architektky. Všetko bolo ako z roz-
právky. Sladké od cukru, od šťastia, 
od dobrej nálady...  

ŠŤASTNÝ KONIEC: 
Nikto nemal odvahu do domčeka za-
hryznúť, či nakuknúť dnu. Poputovali 
na adventné trhy na námestie obce, 
aby potešili návštevníkov. Tam ich 
krása ešte viac vynikla a okoloidúci s 
hrnčekom vianočného punču v ruke  
ich obdivovali. Niektoré si ich pobra-
li aj do svojich príbytkov. A deti zaží-
vali radosť z toho, že niekomu vniesli  
krásu do života. 

Na záver nezazvonil zvonec, ale bolo 
počuť veselé štrngnutie hrnčekov, 
ktoré  poputovali z mnohých domác-
ností na adventné trhy. Zabudnuté, 
nepotrebné hrnčeky pred Vianoca-
mi boli opäť užitočné a vzácne. Evič-
ka Vavreková, krásne si to vymyslela! 

U nás taká obyčaj...

Rozprávka 
o medovníkovom 
domčeku
PaedDr.ALENA PETROVICSOVÁ

KRIEDOVÝ PAPIER
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Az Idősek hónapja alkalmából szervezte 
meg Nádszeg község önkormányzata az 
idei Szépkorúak találkozóját október 12-
én és 13-án a Kolibri iskolai étkezdében. 
Az elmúlt két évben érthető okokból nem 
sikerült a személyes találkozás és ezt min-
dannyian nagyon sajnáltuk, hiányoltuk. 
Az Idősek hónapja minden évben figyel-
meztet minket arra, hogy az előttünk járók 
megtették már, amit a család, szűkebb 
hazájuk és az ország várt tőlük. Lelkiisme-
rettel, becsületes, szorgalmas munkával, 
rengeteg lemondással, átdolgozott na-
ppalokkal, éjszakákkal. Megtették, s most 
a pihenés, a gondoskodás és a mulatság 
évei kell, hogy következzenek. 
Az idősek nemcsak családjuknak, de az 
önkormányzatnak is nagyon fontosak. 
Fontosak, hiszen minden nemzedék élete 
olyan, mint a homokóra. A homokszemek 
előbb-utóbb mind lefutnak a felső részből 
az alsóba. Mindegyik máskor. Mindegyik-
nek saját története van, de egyik homok-
szemnek sincs története a többiek nélkül.  
Sem azok nélkül, akik felül vannak, sem 
azok nélkül, akik alul vannak. A szépko-
rúak azok, akik előttünk járnak a nagy 
országúton, azon az országúton, amelyen 
apáink, nagyapáink, dédapáink jártak a 

világ kezdete óta. Önöktől örököltük meg 
az értékeinket, Önöktől tanultuk meg a 
nyelvet, amellyel szót értünk egymással. 
Önök hordozták a vállaikon ezt az egé-
sz községet, kemény munkával kerestek 
benne kenyeret, építettek benne hajlékot 
és neveltek benne gyerekeket. Amikor 
eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet 
Önök is a szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe 
adták. A mi feladatunk, hogy tartsuk oda a 
vállunkat és a ránk nehezedő feladatokat 
megoldjuk. Hogy, ahogy Önöknek sem 
kellett, nekünk se kelljen szégyenkeznünk 
azért, mit adunk át és hogyan. 
A nyugdíjastalálkozó hangulatát a helyi 
alapiskolák diákjainak műsora tette még 
felemelőbbé. A megható köszönő szavak, 
amelyeket az iskolások versben, táncban 
vagy prózában mondtak el, könnyet csal-
tak szinte minden jelenlévő szemébe. A 
szeretet nem anyagi lehetőség függvé-
nye, ahogyan a törődés, az odafigyelés 
sem. Kívánjuk, hogy szépkorú lakosaink 
minden napját aranyozza be valami, ami-
re szívesen gondolnak vissza, amikor este 
álomra hajtják a fejüket. Ami erőt ad a 
nehezebb, betegesebb napokat is elvi-
selni. Kívánunk szerető gyerekeket, vidám 
unokákat és törődést mindannyiuknak! ... 
és végezetül kívánunk mindannyiuknak 
olyan erőnlétet, amellyel jövőre is hajnalig 
ropják majd a táncot és a nótát! 

KULTÚRA
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Ahogy minden évben, idén is ellátogatott 
Nádszegre a Mikulás. A Mikulás manócs-
kái hírét vitték a nagy öregnek, hogy Őt 
bizony már nagyon várják Nádszegre, si-
essen nagyon, mert ugyanolyan helyre 
várják őt, mint ahogy otthon is üldögélni 
szokott Mikulás nénivel a karosszékében. 
A Mikulás jött is időben, vasárnap dél-
után. Belehallgatott az ádventi koncertbe 
a templomban, majd ment és megkereste 
az erdőt, az erdőben a házát, a házában a 
manókat és az angyalkákat, akik már seré-
nyen készülődtek a Mikulás és a gyerekek 
fogadására. Csaknem 300 gyerkőc volt 
kíváncsi rá, halmozták el őt szeretetükkel, 
verseikkel, rajzaikkal. Csodásan türelme-
sen várakoztak mindannyian, izgalomban 
tartotta őket, hogy hamarosan Szent Mik-
lós utódja várja őket!  
Hálás köszönettel tartozunk a nádszegi 
Csemadoknak, az IttRózsaHáznak, Borka 
Böbének, Czakó Marikának és minden-
kinek, aki hozzájárult, hogy a mesevilág 
a Közösségi Házban létrejöhessen. Kö-
szönjük a fenyőfa-felajánlásokat, nélkülük 
Mikulás erdő nélkül maradt volna!
Jövőre várjuk újra Mikulásunkat, bízunk 
benne, hogy már Mikulás nénit is elhoz-
za magával! /Králik Zita/

SPIRÓ GYÖRGY - PRAH
Ön vajon végiggondolta már, mi lenne, 
ha egyszer ötös találata lenne a lottón 
(vagy a sportkán)? El tudja képzelni, mit 
tenne, ha az ölébe hullana 2 millió euró? 
Úgy tenne, mintha mi sem történt volna, 
s szép csöndben újrarendezné az életét, 
vagy másnap felmondva, hátrahagyva 
mindent új életet kezdene?...
A Prah két szereplőjének, egy vidéki 
házaspárnak megadatik ez az égi áldás 
- vagy átok.  Hatszázötmillió háromszáz-
negyven-kétezer forint. Ennyit adnak a 
szelvényért...  De vajon mit lehet venni 
ennyi pénzből? Nyaralót? Szigetet Ju-
góban? Bányatavat? Talán… De az el-
kallódott boldogságot, a hétköznapok 
biztonságát aligha.
Spiró György komédiájának két szerep-
lője röpke másfél óra alatt lepörgeti az 

Mikulásváró 
Nádszegen

Nyugdíjastalálkozó
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2022. november 29-én, ádvent első va-
sárnapján tartotta a 13 éves Nádos nép-
tánccsoport ünnepi gálaműsorát. Négy év 
munkája került bemutatásra a 3 csoport 
által. Olyan négy  évé, amelyben szinte két 
éven keresztül még a találkozás is korlá-
tozva volt. Ez az időszak nagy próbája volt 
a csoportoknak, hiszen az Aprónádosból 
Kisnádos lett, az aprókat újra kellett szer-
vezni és toborozni. A Kisnádosból is sokan 
kinőttek már, őket is érintette az újraszer-
vezés. A Nádos pedig, a kitartóak klub-
jaként, mára már regionális jelentőségű 
lett, hiszen az egész régióból táncolnak 
náluk táncoslábúak. Így megújulva, újra-
szervezve indultak neki a gálaműsorra 
való készülődésnek tavasszal.
Az Aprónádos, a Kisnádos és a Nádos 
felvidéki és erdélyi táncokkal készültek a 
gálára, így a közönséget elkalauzoltak Zo-
boraljára, Vág – Garam közre, Gömörbe és 
Székre. A talpalávalót a Pósfa zenekar húz-
ta, amely a legnívósabb magyararoszági 
és hazai versenyeken, bemutatókon ját-
szik. A zenekar tagjai fiatal koruk ellenére 
tisztelettel állnak zenéhez és különleges 
élményt nyújtjanak mindig. Ez látszott és 

hallatszott a bemutatón is, ahol a kísére-
ten kívül még magyarpalatkai muzsikával 
is megörvendeztették a közönséget. A 
táncosoknak időt a szusszanásra és az 
öltözésre Szarka Gyula és a Pósfa közös 
produkciója adott. Szarka Gyula a Nádos 
megkeresésére ingyenesen és nagy öröm-
mel fogadta el a meghívást és énekelt 
dalokat a Petőfi dicsérete c. új albumáról, 
újrahangszerelve, újragondolva. A műsor 
legmeghatóbb pillanata a három néptánc-
csoport, a három generáció felsorakozása 
volt a zárótáncban. Ezt látva, ezt megélve 
érzi az ember, hogy van értelme küsz-
ködni, pályázni és dolgozni azért, hogy 
ilyen műsorok színpadra kerülhessenek 
Nádszegen.
A csoportok Oláh Attila és Fecske Renáta 
koreográfusok vezetésével szinte szár-
nyalnak, hiszen a gálaműsor dinamikájá-
ban, minőségében és igényességében 
egyenértékű volt bármilyen más város 
néptáncbemutatójával.  Ugyanolyan igé-
nyességgel fordultak a táncdialektusok 
bemutatásához, mint a viseletek felso-
rakoztatásához, illetve a műsor összeál-
lításához. Örülünk neki, hogy az utánuk 
levő  nehéz időszak nem megtörte, ha-
nem megerősítette a csoportot. Képesek 
folyamatosan megújulni, újat mutatni, új 
élménnyel szolgálni. Köszönjük nekik az 
élményt és sok sikert kívánunk a csopor-
toknak az elkövetkező időszakban. /K.É./

Az őszi hónapok kulturális eseményei 
közt szerepelt a nádszegi kultúrház 
színpadán megrendezett ünnepélyes 
Nótaest, amelyre október 23-án 16:00 
órai kezdettel került sor „Ha megszólal a 
hegedű“ címmel. Az est Sárkány Szilvia 
rendezésében valósult meg, édesanyja 
születésnapi ajándékaként. Nyitányként a 
Monti csárdás csendült fel a 100 száztagú 
cigányzenekarból érkezett ifj. Berki László 
vezetésével. Ezt követően két felvonásban 
érkeztek sorra a nótacsokrok országos 
szinten arany- ill. ezüstkoszorú minősí-
tésben részesülő előadóművészek által.  
Többek között a hölgyek képviseletében 
Szlezák Erika, Szőcs Márta, Oláh Júlia, 
Jalsovszky Mónika. A férfiak csapatát 
Cséfalvay Zsolt, Nagy Attila, Lachata Pál 
es Vörös Károly erősítette.
Az est kiemelkedő vendégművészei Buda-
pestről érkeztek es felejthetetlen színpadi 
élményt nyújtottak a tisztelt publikumnak. 
Az első felvonásban láthattuk-hallhattuk 
Madarász Katalin magyarnóta-énekesnőt, 
akit 2000-ben a Magyar Köztársaság lo-
vagkeresztjével tüntettek ki. A második 
felvonás sztárvendége, Szeredy Krisztina 
operadíva, operett primadonna emelte 
az est színvonalát.  A finálét követően 
elhalkult a hegedű és visszakerült abba 
a régi hegedűtartóba, amit az est rende-
zője, szervezője  es háziasszonya meg-
álmodott.
Teltházas kultúrház tanúskodott az est 
sikeréről, bízom benne, hogy a jövőben 
is sor kerülhet hasonló rendezvényre. Kö-
szönöm mindenkinek, aki eljött, és meg-
tisztelte a szervezőmunkát jelenlétével. 

/Sárkány Szilvia/

Ha megszólal 
a hegedű

Nádossal indult 
az ádvent 

életét, átrendezi, majd visszarendezi azt. 
Ez idáig azt hitték boldog életük legna-
gyobb akadálya a pénztelenség… Pár 
óra, s rájönnek, a szegénységnél is van 
rosszabb. November 22-én nagy öröm-
mel fogadtuk a komáromi Jókai Színház 
társulatának egy részét, a bemutatott 
komédia a Csavar Színház szervezésében 
valósult meg a 4. Csallóköztivál keretén 
belül. A darabot felvidék neves színészei, 
Mokos Attila és Molnár Xénia játszották. 
Rendezte Anger Zsolt m.v.

HÁRY JÁNOS
Kodály Zoltán Háry János című daljátékát 
láthatta községünk közönsége, amely a 
Teátrum Polgári Társulás és a Komáromi 
Egressy Béni Városi Művelődési Központ 
közös szervezésében valósult meg. Köz-
reműködött a Dunakeszi Szimfonikus Ze-

nekar és a Bősi Aranykert tánccsoport 
táncosai. Vezényelt Farkas Pál. Rendezte 
Dráfi Mátyás, Jászai Mari díjas, érdemes 
művész. A rendezvény Nagyszombat 
megye támogatásával jött létre.
A Háry János Kodály Zoltán eredetileg öt 
kalandból álló, 1926-ban, a Magyar Állami 
Operaházban bemutatott daljátéka. A 
darab jelentősége elsősorban abban áll, 
hogy általa a magyar népdal bekerült a 
magyar színházakba.

SZÉPSÉG ÉS A SZÖRNYETEG
Októberben a  Cseperedő program 
keretén belül egy gyönyörű előadáson 
vehettek részt a gyerekek a budapesti 
Vass Sándor Gergely /VSG/ Táncszínház 
előadásában. A szépség és a szörnyeteg 
című mesét láthatták zenés, táncos for-
mában. /Králik Zita/
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A bírók, elöljárók megválasztása 
mindig nagy dolog volt egy köz-
ség életében. Az emberek igye-

keztek rátermett személyt választani, 
hiszen rajta múlott a falu fejlődése. 
Törvényt tett, ahogy a nóta mondja, 
és rendeleteket hozott a községi es-
küdtekkel együtt. A 19. században két 
testvért is megválasztottak bírónak a 
Gútai családból.

A nádszegi születési anyakönyvek 
1693-tól maradtak fenn. Korábbi ada-
tok nem állnak rendelkezésre. Az első 
nádszegi Gútai vezetéknevű gyerek 
1698-ban született, de Vásárúton már 
1687-ben is anyakönyveztek ezzel a 
névvel. A vezetéknév többféle formá-
ban került lejegyzésre. Írták Guttai, 
Gutaj, Gútai, Guthai, Gútay formában 
is. Gúta mezőváros a régi térképeken 
Gutta néven szerepel. Valószínűleg 
a család őse Gútáról érkezett Nád-
szegre. 
Az 1767-es jobbágyösszeírásban két 
családfő neve szerepel, Gutai Ferenc 
és Gutai János. Gutai Jánosnak fele-
ségétől Baán Katalintól 16 gyereke 
született. A házaspár 1761-ben háza-
sodott össze, ők a  ma Nádszegen élő 
Gútaiak ősei. Hat gyerekük kiskorban 
meghalt, hét lány és három fiú maradt 
életben.
A három fiú: János, István és Ferenc 
családot alapított. Az alábbiakban 
Gútai Ferenc családjával foglakozom.

Gútai Ferenc 1836-ban vette felesé-
gül Kiss István özvegyét, nemes Sár-
kány Teréziát. Terézia hat gyereket vitt 
az új házasságba, de született négy 
közös gyerekük is. A legidősebb, Dá-
vid hat naposan meghalt. Két súlyos 
baleset is történt a családban. Az első 
házasságból származó Kis István hat 
évesen meghalt, ahogy az atya be-
jegyezte: „Ló által agyonrúgatott.“ 
Három évvel később, az akkor három 
éves Gútai József égési sérülést szen-
vedett és meghalt.

A Gútai gyerekek közül Alajos és Já-
nos alapított családot. 

Bíró uram, bíró uram, 
tegyen törvényt, ha lehet…
BUGÁR ANDREA

Gútai Rudolfné Tóth Mária kérvénye
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Gútai Alajos családja:
Gútai Alajos 1861-ben vette feleségül 
Krascsenics Viktóriát. Hét gyerekük 
született, négy érte meg a felnőttkort. 
Gútai Alajost 1876-ban 38 évesen Nád-
szeg bírájává választották. Négy év múlva 
meghalt, ahogy a halál okát lejegyezték: 
„vérkeringés megszűnte következtében 
szívszélüdés.“

GYEREKEI:
Gútai Lajos Kubányi Erzsébetet vette fe-
leségül. Gyermekük nem született. 1918-
ban halt meg. Özvegye megalapította a 
zárdát, minden vagyonát az egyháznak 
adományozta.

Gútai József 1897-ben vette feleségül 
Piczek Vilmát. Nyolc gyerekük született. 
A legidősebb lány 27 évesen TBC-ben halt 
meg. A többiek megházasodtak. Gútai 
József 1940-ben halt meg. 1947-ben és 
1948-ban özvegyét és hat gyerekét tele-
pítették ki Magyarországra.

Gútai László 1901-ben házasodott össze 
Molnár Viktóriával. 12 gyerekük született, 
öten kisgyermekként meghaltak. Fia, 
László 1918-ban született és a második 
világháborúban hősi halált halt. Ő volt 
a harmadik László keresztnevű gyerekük, 
testvérei kisbabaként meghaltak. Molnár 
Viktória 1923-ban TBC-ben hunyt el. Lász-
ló 1925-ben újranősült. Felesége egy 28 
éves özvegyasszony, Bugár Anna lett. Egy 
gyerekük született, Alajos. László 1926-
ban halt meg szívbetegségben, felesége, 
Anna 1930-ban TBC-ben. 

Gútai Viktória Kovács István felesége 
lett. Kilenc gyermeket szült, kettő kiskor-
ban halt meg. Viktória 1916-ban 38 évesen 
hunyt el TBC-ben. 

Gútai János családja:
Gútai János 1864-ben nősült, a királyrévi 
Morvay Máriát vette feleségül. Testvére, 
Alajos halála után 1882-ben Nádszeg bí-
rája lett. A tisztséget 1894-ig töltötte be. 
Kilenc gyereke született. Heten érték meg 
a felnőttkort. Mária és Vilmos kisgyerek-
korban meghaltak.

GYEREKEI:
Gútai  Ferenc Czakó Viktóriát vette fele-
ségül. Öt gyerekükből 3 kisbabaként halt 
meg. Gútai Ferenc fiatalon halt meg 1897-
ben, két kiskorú árvát hagyva maga után. 
Fia, Libór 15 évesen vízbefúlt, Jenő pedig 
40 évesen halt meg TBC-ben. Özvegye 
1899-ben Bartalos László felesége lett.

Gútai Vince, Győri Lajos mostohalányát, 
Köles Borbálát vette feleségül. 12 gyere-

kük született, négy fiú és nyolc lány. A 
négy kisfiú még kisbabakorban meghalt, 
ahogy kislányuk Erzsébet is. Lányuk Etel-
ka pedig 28 évesen TBC-ben. A többiek 
családot alapítottak.

Gútai János Kürti Apollóniát vette felesé-
gül. Hét gyerekük született. 1947-ben két 
lányukat Tófűre telepítették.

Gútai István Győri Katalinnal házasodott 
1900-ban. Gyerekeik Nádszegen szület-
tek. Fiuk Vince, 1921-ben nyolc évesen 
vízbefúlt. Ezután a család Pozsonyba 
költözött, ahol vendéglőt üzemeltettek. 
A legidősebb fiú, István maradt Nádsze-
gen. Mivel Királyrévben nem volt hentes, 
így átköltözött oda. 1944 őszén a nyilasok 
elvitték Budapest védelmére. Ott esett 
hadifogságba. Juhos Lamberttel (szül. 
1917) és Juhos Bélával (szül. 1908) Ör-
ményországba került. 1947 augusztusá-
ban engedték szabadon. Mire hazaért, 
felesége már nem élt. Édesapja id. Gútai 
István és édesanyja Győri Katalin Pozsony-
ban haltak meg.

Gútai Rudolf Tóth Máriát vette feleségül. 
Nyolc gyerekük született, egy halt meg 
kisgyerekkorban. Rudolf (Rezső) mint őr-
vezető harcolt az első világháborúban. A 
termőföld nagy szerepet játszott a család 
életében. Földet nem akkor kell venni, 
amikor pénz van rá, hanem amikor le-
hetőség adódik. Legidősebb lánya, Irén 
20 évesen hastífuszban halt meg. Lánya 
Otília 1939-ben halt meg a komáromi 
kórházban. A  legfiatalabb lány Mária, 

kedvesnővér lett, majd a kommunista ha-
talomátvétel után rendtársaival Ausztriá-
ba menekült. Gútai Rudolf fiai Nádszegen 
alapítottak családot. 

Gútai Magdolna Győri Boldizsárral háza-
sodott össze. Magdolna gyomorbajban 
halt meg 45 évesen. Három gyereke szü-
letett, egy meghalt gyerekkorban. 

Gútai Boldizsár, 1912 júniusában vette 
feleségül Gáspár Annát. Két gyerekük 
született, Boldizsár és Mária. Az apa, 
a 19. vadászezredben szolgált, a háború 
első évében, 1914 november 18-án hősi 
halált halt. Már nem érte meg kislánya 
születését.

Gútai Józsefné Piczek Vilma síremléke Nagynyárádon

Gútai Boldizsár
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ALAJOS (1838–1880)
♥ Krastenics Viktória 
(1841–1897)

♥ Piczek VilmaJÓZSEF (1872–1940)

Rozália 
(szül. 1898–1925)

Alajos 
(szül. 1899)

József 
(szül. 1901)

Apollónia 
(szül. 1904) 

Adolf 
(szül. 1906)

Margit
(szül. 1908) 

Dezső 
(szül. 1911)

Anna 
(szül. 1913)

♥ Juhos Mária
♥ Faragó Anna

♥ Nagy Mária

♥ Almási István

♥ Juhos Anna

♥ Győri József 

♥ Zsalkovics Valéria 

♥ Sándor Kálmán

♥ Molnár Viktória

♥ Bugár Anna

LÁSZLÓ (1875–1926)

Irén 
(szül. 1901)

Mária 
(szül. 1910)

Lajos 
(szül. 1910)

Vince 
(szül. 1912)

Viktória 
(szül. 1915)

László 
(szül. 1918)

nem ment férjhezMÁRIA (1865–1906)

♥ Kubányi Erzsébet
nem született gyerekük

LAJOS (1862–1918)

♥ Kovács IstvánVIKTÓRIA (1878–1916)

Kovács István 
(szül. 1899)

Kovács Anna 
(szül. 1900–1933)

Kovács Otília 
(szül. 1905)

Kovács Mária 
(szül. 1907)

Kovács Lajos 
(szül. 1908)

Kovács Margit 
(szül. 1909)

Kovács Ferenc 
(szül. 1913) 

Julianna 
(szül. 1921)

Alajos 
(szül. 1926)

kitelepítve Somogy 
megyébe

kitelepítve Tófűre

kitelepítve Nagynyárádra

kitelepítve Versendre

kitelepítve Kisvejkére

kitelepítve Nagynyárádra

♥ Huszár István

♥ Piczek István

♥ Molnár Ilona

♥ Bugár Rozália 

♥ Nagy István

♥ Czakó István

kitelepítve Mekényesre

Csallóközkürtre nősült

Budapesten házasodtak 
1947-ben

hősi halált halt a 
2. világháborúban

♥ Szabó Rozália

♥ Németh Dezső

♥ Tóth Lajos

♥ Bede Mária

♥ Juhos Erzsébet

kitelepítve Tófűre

♥ Nagy János Nagy János hősi halált halt, 
özvegyét kitelepítették 
Egyházaskozárra, 
majd átköltözött 
testvéréhez Tófűre

kitelepítve 
Nagynyárádra
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Vince (1868–1937)
♥ Köles Borbála

Ferenc (1865–1897)
♥ Czakó Viktória

JÁNOS ( 1842–1921)
♥ Morvay Mária (1847–1906)

gyerekeik meghaltak

Anna
(szül. 1890)

Julianna
(szül. 1895)

Magdolna
(szül. 1898)
 
Margit 
(szül. 1900)

Mária 
(szül. 1907)

Borbála 
(szül. 1911) 

♥ Köles Gyula

♥ Juhos Ádám

♥ Bognár Jenő

♥ Lukovics Béla

♥ Fazekas Ernő

♥ Kulacs Gusztáv 

István (1873–1942)
♥ Győri Katalin

István 
(szül. 1901)

Adél 
(szül. 1904)

Rudolf 
(szül. 1906)

Valéria 
(szül. 1910)

Aranka Margit 
(szül. 1915)

János (1870–1941)
♥ Kürti Apollónia

Anna
(szül. 1899)

Ferenc
(szül. 1901)

Amália 
(szül. 1903)

János 
(szül. 1905)

Erzsébet 
(szül. 1908)

Apollónia 
(szül. 1911)

♥ Kovács Géza

♥ Lukács Mária

♥ Bugár Vince

♥ Gútai Otília
♥ Bartalos Anna

♥ Bede István

♥ Bartakovics Ferenc

Alajos 
(szül. 1917) ♥ Győri Margit

Rudolf (1882–1951)
♥ Tóth Mária

Irén 
(szül. 1909–1929)

Otília 
(szül. 1911–1939)

Vilmos 
(szül. 1914)

Rudolf 
(szül. 1916)

Miksa 
(szül. 1918)

Mária 
(szül 1921)

József 
(szül. 1926)

Magdolna (1886–1931)
♥ Győri Boldizsár

♥ Juhos Apollónia
♥ Győri Etelka

♥ Zalka Máté

Győri Ferenc 
(szül. 1908) 

Győri Nándor 
(szül. 1913)

♥ Juhos Mária

♥ Győri Mária

Boldizsár (1890–1914)
♥ Gáspár Anna

Boldizsár 
(szül. 1913)

Mária 
(szül. 1915)

♥ Juhos Jolán

♥ Bihercz Boldizsár

♥ Csomor Mária

♥ Gegus Nándor

♥ Pecník Michal

♥ Gútai János

♥ Recska Mária

♥ Recska Irma

♥ Orbán Irén

♥ Cserkó Matild

apáca lett, 
Ausztriában élt

kitelepítve Szajkra

kitelepítve Tófűre

kitelepítve Tófűre
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140 évvel ezelőtt született, 55 évvel ez-
előtt hunyt el Kodály Zoltán, aki utolsó 
óriása volt annak a nemzedéknek, mely 
megváltoztatta Magyarország szellemi 
arculatát. Ő volt az, aki nem kevesebbet 
vállalt, mint Magyarország újjáteremtését 
a zenében.
Zeneszerző, tudós, pedagógus, népdal-
gyűjtő volt egy személyben. Sokoldalú 
személyiség, a 20. századi magyar kultúra 
meghatározó alakja, aki 1882.december 
16-án Kecskeméten született egy zene-
kedvelő, vasutas családban. Mégsem 
Kecskemétet, hanem Galántát tartotta 
szülőföldjének. A vasutas sors a mai Szlo-
vákia dél-nyugati részén fekvő Galántára 
vitte a családot, ahol 1885-92-ig élt.
„Félig-meddig galántai vagyok magam 
is: ott töltöttem gyermekkorom legbol-
dogabb hét esztendejét” – olvashatjuk 
Kodály Zoltán hátrahagyott írásaiban.

Ez a 7 év nagyon meghatározó volt Ko-
dály életében, ebből az időből valók zenei 
életrajzának első fontos eseményei, nagy 
hatást gyakoroltak rá mindenekelőtt az is-
kolatársai, a „mezítelen pajtások”, akiknek 
a Bicinia Hungaricát ajánlotta 1977-ben.
,,Nem hiszem, hogy azzá a muzsikussá 
lehettem volna, aki vagyok, ha akkor nem 
egy népszerű slágert játszanak a szüleim. 
De Galántán hallgattam a cigányokat is. 
A konyhában pedig, amit a cselédlányok 
daloltak...” A Kodály család hét évet töl-
tött Galántán. 1892-ben költöztek Nagy-
szombatba, mai nevén Trnavára. A nagy-
szombati Érseki Főgimnázium diákjaként 
folytatta tanulmányait, ahol barátságot 
kötött Mikuláš Schneider – Trnavskýval, 
a kiváló szlovák zeneszerzővel. Itt kezdte 
meg zenei tanulmányait is, nagyrészt ön-
művelőként ,és itt születtek meg Kodály 
első kompozíciói is. 

Egy 22 éves legényke, frissen befejezve 
tanulmányait hazautazott szüleihez. 
Édesapja állomásfőnök volt, éppen 
Nagyszombatban szolgált. Egy hónap 
pihenés után elindult, hogy felkeresse 
gyermekkora kedves helyeit. Elsőként 
Galántára ment. Galántáról Taksonyra 
vette az irányt, hiszen itt lakott a Ko-
dály gyerekek dajkája, Vágovics Mari 
néni, majd Felsőszeli, Deáki, Pered, 
Vágfarkasd és Nádszeg következett.
„Ma Nádszegen vagyok, közben egész 
napig mentem úgy, hogy nem láttam 
falut, csak erdőket és réteket. Nem hit-
tem, hogy ilyen gyönyörű a Csallóköz. 
Ezüst víz, a Kis-Duna, ezüstös fűz és 
nyárfák, ezüstös rétek, erős, mély-
zölden aláfestve, hozzá az ég is egész 
nap ezüstszín volt. Azt hiszem ez szebb, 
mint Párizs…”
Az embereket esténként a füstös 
kocsmákban tudta dalra fakasztani. 
1905-ben Két dalt jegyzett fel Nádsze-
gen. Szokolovics Ferenc papkörmösdi 
származású szabó a Bajcson csináltat-
tam házat, míg Bugár István 30 éves 
nádszegi gazda A faragószék nótáját 
énekelte neki. Valószínűleg sokkal 
több dalt is hallott itt Nádszegen, de 
ezeket már lejegyezte gyűjtőútja elején 
a többi faluban. 
„Én úgy iszom és kurjongatok, mint a 
falusi legények. Van is eddig dalom, 
már 100-on felül. A nyelvem is vissza-
szokott a Csallóközi beszédbe, amit 
hej, de megrongált az a szerencsétlen 
városi idióma”. Kodály Nádszeget a 
Csallóköz részeként tekintette, ugyan-
úgy, ahogy kortársai. 
A faragószék nótájáról már Jókai Mór 
is írt, aki szerint a dal a dunántúli ma-
gyar ácsok nótája volt. De Kodály ná-
lunk jegyezte le, s mint gyerekdalt ta-
nítják óvodákban, iskolákban azóta is. 

Kodály Zoltán
FÜLÖP LEONA

Én úgy iszom 
és kurjongatok, 

mint a falusi 
legények.

BUGÁR ANDREA
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 Érdekes megemlíteni, hogy Kodály Ga-
lántán és Nagyszombatban szlovákul 
nem tanult meg. Osztálytársai magya-
rul beszéltek és magyar oktatásban vett 
részt. Népzenegyűjtéskor tanulta meg a 
szlovák nyelvet könyvből és a falusi em-
berek között.

Kodály a mai Szlovákia területén jelentős 
népdalgyűjtő munkát folytatott. Felvidéki 
népzenegyűjtéseit 1905-ben kezdte Po-
zsony-megyében . A 15 év alatt megközelí-
tőleg 2000 magyar és 140 szlovák népdalt 
gyűjtött. Ezek közül csak párat említenék, 

Mátyus-földiként, nádszegiként köteles-
ségünk a Kodály-hagyományt ápolni, 
az általa gyűjtött népdalokat énekelni, 
gyerekeinknek továbbadni, mert Kodály 
Zoltán, a világon ismert zeneszerző, ze-
nepedagógus, népdalgyűjtő a miénk is, 
amire nagyon büszkék vagyunk.

Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is 
vezet út. De mi (...) azt akarjuk, hogy az em-
ber ne úgy járja végig élete útját, mintha si-
vatagon menne át, hanem virágos réteken.

Gerencséri utca, A csitári hegyek alatt, 
amelyeket minden magyar ajkú diák ismer.
Az összegyűjtött népdalok hatással vol-
tak zeneszerzői munkájára is. 1933-ban 
fejezte be a híres Galántai táncokat. A 
Szlovákiában gyűjtött népdalok jelentős 
részét Kodály vokális műveiben dolgozta 
fel, mint pl. a Mátrai képekben.
Tudásából, az általa életre keltett mód-
szerből él azóta minden nevesebb énekkar 
szerte a világon.  Kodály híressé vált ja-
vaslata egy külföldi művészeti neveléssel 
foglalkozó konferencián hangzott el, mely 
szerint a gyermek zenei nevelését kilenc 

hónappal születése előtt kell elkezdeni.
Az eredményes magyarországi gyakorlat 
és a nemzetközi eredmények is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a „Kodály módszert” 
,mint a népzene megőrzésének egyik 
legjobb gyakorlatát 2016-ban felvegyék 
az UNESCO szellemi kulturális örökség 
listájára.

Kodály Zoltán emlékét Felvidéken legin-
kább Galántán és környékén ápolják a róla 
elnevezett,  háromévente megrendezett 
Kodály Napok keretében, de számos más 
módon és intézmények által is.

Kodály Zoltán
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Vannak emberek, bizonyára Önök 
is ismernek ilyet, akire azt szoktuk 
mondani, hogy ha nem ide vagy oda, 

vagy nem ekkor és akkor születnek, sokra 
vihették volna! Akár a világhírig! Annak elle-
nére, hogy mára már kinyíltak az országok 
határai, a mai napig vannak köztünk olyan 
emberek, akikről érezzük, hogy nem annak 
a kornak a gyermekei, amelybe születet-
tek. Számomra Jutka néni, Juhos Julianna 
ilyen személy. Nem értette őt meg a kor, 
amelyben élt, és ha történetesen nem Nád-
szegre születik, mi sokkal kevesebbek, ő 
viszont világhírű lehetett volna. Ő az, aki 
községünkben a leginkább felelőssé tehető 
községünk zenei műveltségéért, amelyet 
egy járás utolsó falujában, távol mindenféle 

zeneiskolától sok város is csak irigyelhet. 
Énekkarok, zenekarok a mai napig táplál-
koznak a tudásból és a zene szeretetéből, 
aminek magvait Jutka néni vetette el. De 
ki volt ő, aki annak ellenére, hogy régen 
elment már közülünk, annyi mindent ha-
gyott ránk?
1951. július 21-én született Nádszegen, 
Erdélyi Julianna néven. Édesapja szintén 
a község ikonikus alakja volt: a Suszter, 
nagybetűvel, aki minden cipő gondjának 
javítója és tudója volt. Nagy megbecsü-
lésnek és tiszteletnek örvendett a faluban, 
hiszen akkor még olyan világot éltünk, 
amikor még nem kidobták a dolgokat, 
hanem megjavíttaták. Ennek ő mestere 
volt. Lányát is erre a pályára szánta, és 

az alapiskola után a kis Jutka is cipőjaví-
tó képzést kapott. 4 évig dolgozott is ci-
pészként. Pedig mennyivel több volt ő és 
mennyivel meghaladta korát és a közeget, 
amelyben élt!
Művész volt. A művészetek vonzották 
egész életében. Először festőként pró-
bálta ki magát, de idővel rájött, az ő igazi 
világa a zene. Határozottsága és céltuda-
tossága vezette az egyik jeles tanítótól 
a másik mesterig. Először Nádszegen a 
kántortól tanult zenét, zeneelméletet, kis 
komponálást.  Később  beíratkozott zene-
iskolába, ahol három év tanulás után zene-
tudásban eljutott odáig, hogy Nádszegen 
zenei nevelésben és zongoraoktatásban 
részesíthette a gyerekeket. Azonban 1982-

Juhos Julianna
KACZ ÉVA 

„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy. 

A bennünk továbbrezgő dallamok és foszlányaik olyat vallanak felőlünk, amit semmi 
lélekelemzés nem hoz felszínre. Bevilágítanak a lélek rejtett zugaiba, ahova másképp nem 
férkőzhetünk.”

(Kodály Zoltán)
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ben a fiatal, lelkes és elhivatott művészt 
feljelentették a galántai Járási Nemzeti 
Bizottságánál, amely 1982 márciusában 
kiadta a végzést, hogy Juhos Julianna nem 
vezethet zenenevelési tanfolyamot Nádsze-
gen. Ehhez csak szocialista szervezetnek 
van joga. Amit csinál, az sérti a szocialista 
törvényességet és megtiltják, hogy zon-
gorázni tanítsa a gyerekeket. Valószínűleg 
úri huncutságnak gondolták akkor a zon-
gorajátékot… 
Jutka néni viszont nem adta meg magát, 
1983-ban elvégezte a a pozsonyi Nép-
művelési Intézet által szervezett magyar 
karvezetői tanfolyamot. Így lett a Cse-
madok kórusok lelkes karnagya Nádsze-
gen, Nyárasdon, Zsigárdon, zeneoktató 
a nyárasdi alapiskolában és Nádszegen 
otthon. Mivel Nádszegen a zenenevelési te-
vékenysége tiltva volt, a nyárasdi kultúrház 
égisze alatt oktatott nádszegi gyerekeket. 
Köztük engem is. Feledhetetlen élmény 
volt tőle zongorázni tanulni! Lépésről lé-
pésre haladtunk, és kezdeti lustaságom 
ellenére sem adta fel. Megvárta, kivárta, 
amíg a kis növendék is ráérez a zene ízé-
re, az utolérhetetlen élményre, amit egy 
helyesen eljátszott darab jelent. 
Később, 1991-ben Győrben kántortanfo-
lyamon szerzett újabb oklevelet, de ahogy 
ő mondta „Nemcsak azért jártam Győrbe, 
hogy megtanuljak orgonálni is, meg Bach 
műveket játszani. Az egyházi zenéhez akar-
tam kozelebb jutni, hiszen a kommunista 
rendszer 40 esztendeje alatt arról alig tud-
tunk valamit. Ezért velem együtt többen, 
Duka Zólyomi Emese, Józsa Mónika, Hecht 
Anna, Horváth Géza, Stubendek István és 
az öccse is a budapesti Zeneművészeti Fő-
iskola Egyházzenei továbbképző szakára 

jelentkeztünk.” A továbbképzés után a kecs-
keméti Kodály Zoltán Intézet szervezésé-
ben rendezett nemzetközi szemináriumon 
vett részt, ahol a 26 országból érkezett 
résztvevők a Kodály-szolmizálással és a 
Kodály-módszerrel ismerkedhettek meg 
elmélyültebben. Ez teljesen magával ra-
gadta a nádszegi művészt!
Kodály Zoltán lett a példaképe. Jutka néni 
így beszélt Kodályról: „Kodály Zoltán azért 
fejlesztette ki  módszerét, mert úgy érezte, 
hogy a zene mindenki számára fontos és 
hozzátartozik az általános műveltséghez. 
Hogy az emberek úgy tekintsenek a zenére, 
mint ami jót és szépet hozhat számukra. 
Nagyszerű dolgokat tanultam meg Győrben 
és Kecskeméten! Ezt nem tarthatom meg 
magamnak, ezt tovább kell adnom.” 
Azonban az igazi örömöt a karvezetés 
jelentette számára! A nádszegi Zsálya 
énekkart, amely Jutka néni nevét is hor-
dozza, a Szlovák Nőszövetség Nádszegi 
Helyi Szervezetének női karaként vette át a 
Felvidékszerte meghatározó személyiség-
től, Ágh Tibortól. Az ő vezetése alatt érte 
el az énekkar a leghangzatosabb sikere-
ket, jutottak el legmesszebbre, hirdetvén 
a nádszegiek zeneszeretetét. Erdélyben, 
Magyarosrszágon, Szlovéniában, de Svéd-
országban is képviselték a szlovákiai ma-
gyarságot, ahol több hangversenyt adtak. 
Hangversenyt! 
Juhos Jutka 2018. október 22-én hagyott itt 
minket, 67 éves korában. Többet kaptunk 
tőle, mint azt el tudnánk mondani. Juhos 
Jutka Nádszeg zenei lelke. Legalábbis ad-
dig biztosan, amíg zenélnek és énekelnek 
azok, akiket tanított és akik neki köszönhe-
tik a zene szeretetét. Jutka néni így gondol-
kodott, sajnálatosan aktuális ma is.

A nádszegi Zsálya énekkar oszlo-
pos tagja így emlékezik az énekkar 
karnagyára.

Emlékezünk: 
Juhos Julianna, 
Jutka
Bár nem erre a pályára készült, de a 
zene elbűvölte. Már fiatal korában 
megtanult zongorázni, de nem elé-
gedett meg azzal, hogy csak saját 
magának játsszon, úgy gondolta, 
hogy át kell adnia tudását és zene-
szeretetét másoknak is. Zongora-
órákat adott gyerekeknek. Ő volt 
az, aki a Kodály-módszer alkalma-
zásával jelentős sikereket ért el, és 
nagyon sok gyereknek felkeltette az 
érdeklődését a zene iránt. Közben 
oszlopos tagja volt a nádszegi női 
karnak. 

A sors úgy hozta, hogy egy napon, 
Ágh Tibor távozása után, az ének-
karnak nem maradt karnagya. Egy 
percig sem habozott, nem hagyhat-
ta, hogy emiatt az eddig nagyon jól 
működő énekkar szétessen, és 1982-
ben mint karnagy átvette az énekkar 
vezetését. Közben állandóan fejlesz-
tette  tudását. Időt és energiát nem 
kímélve, az előző karnagyhoz Ágh 
Tiborhoz járt tanulni, aki fokozatosa 
bevezette őt a karvezetői tudomány-
ba. Minden alkalmat megragadott, 
hogy az elvárásoknak megfeleljen, 
ezért több ízben vett részt Magyar-
országon továbbképzésen, melyet 
karnagyok számára szerveztek. 
Vezetése alatt az énekkar jelentős 
sikereket ért el. Több énekkarral is 
baráti kapcsolatot ápoltunk. Az ő 
vezetése alatt eljutottunk Erdélybe, 
Svédországba és több ízben Ma-
gyarországra is vendégfellépőként. 
A célja az volt, hogy amit csinálunk, 
azt minél magasabb színvonalon 
műveljük és mutassuk meg minél 
több embernek. Mindig azt vallotta 
és tetteivel bizonyította, hogy a tu-
dást, aminek a birtokában vagyunk, 
át kell adnunk másoknak. 

Mert ahogy Kodály is mondta, „Nem 
sokat ér, ha magunkban dalolunk, 
szebb, ha ketten összedalolnak, az-
tán mind többen, százan, ezren, míg 
megszólal a nagy Harmónia, amiben 
mind együtt lehetünk.” 

Szeretettel őrizzük emlékét.
Nagy Vitusné Tóth Magdolna

„Milyen jó lenne olyan világban élni, ahol az em-
ber nem a másik kárát lesné. Ilyen világról ábrán-
dozom. Tőlem nincs mit irigyelni, amim van, azt 
szerteadom…”

21HÍRHARANG
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2022. AUGUSZTUS 6. 
Első bajnoki mérkőzés kinn Zselízen. Még 
nem állt teljesen össze a csapat, a játé-
kosok sérültek, kovidosok, tartalékosan 
játszik Nádszeg. A pályán van az edző és 
a sportelnök is. Polák Attila góljával az 
eredmény egy keserves 0:1 a nádszegi 
vendégcsapatnak.

2022. AUGUSZTUS 14.
Megint kinn játszunk. A csapat összesz-
edetteben játszik. Az ellenfél ellenállása 
megtört a 15. percben. Juhos Nikolas mes-
terhármasa, gólt rúg az edzö és a sportel-
nök is. Podhájska /Bellegszencse/ csapata 
kikapott 1:7-re.

2022. AUGUSZTUS 21. 
Búcsúkor végre otthon. Udvard az Újvá-
ri járásból vezet az első félidőben. Isti /
Molnár István/ hozza a formáját. Az első 
góljával kiegyenlít, a másodikkal vezet 
Nádszeg. Búcsúkor végre győzelem. Vég-
eredmény: Nádszeg-Udvard 2:1 .

2022. AUGUSTUS 28. 
A valamikor Nádszegen irányító negyedi 
edző csapata már játszott előkészületi 
mérkőzést Nádszegen. Akkor kikaptak. 
Most otthon a negyediek összeszedték 
magukat. Nyertek 3:2-re. Az első vere-
ség. Tartalékosan nem lehet fölállni. Góllal 
bemutatkozott  a kilencvenedik percben 
Csikmák Gábor. A kiegyenlítésre nem 
maradt idő.

2022. SZEPTEMBER 4. 
Meccs otthon Ekel ellen. Erős csapat a 
tabella első feléből. A huszadik percben 

meg van a vezetés. Juhos Nikolasz. Az 
eredmény marad a végére is 1:0.

2022. SZEPTEMBER 11. 
Irány Surány. Egy null az első félidőben. Ha 
marad, akkor Surány Nádszeg elé kerül a 
bajnokságban. A második félidőre megjön 
a nádszegi ultrák hangja és jön Molnár Ist-
ván mesterhármasa. A végeredmény 1:3.
2022. SZEPTEMBER 18. 
Otthon Naszvad ellen. Vesztünk a huszadik 
percben. Gyors a válasz. Négy percre rá 
egyenlít Juhos Nikolasz. A második félidő-
ben gólt rúg Tamás Dominik is. A vendégka-
pus öngóllal beállítja a végeredményt. 5:1.

2022. SZEPTEMBER 24. 
Szombati nap. Pozba, Újvári járás. Már az 
első félidőben kettő null a vendég nádszegi-
eknek. Gólt lő Lénárt András a 24. percben. 
A vége 0:3 Nádszegnek.

2022. OKTÓBER 2. 
Fontos, talán sorsdöntő mérkőzés.  Tavarnok 
/Továrníky/ vezeti a tabellát, ha győzünk, 
átvesszük  vezetést. A vendégek kemény 
dió. A félidő végén végre megvan a vezetés 
Csikmák Gábor góljával. A második félidő-
re összetört az ellenfél. Mesterhármas lett 
Csikmák góljaiból, Juhos Nikolasz hozzátett 
még kettőt. 5:0.

2022. OKTÓBER 9. 
Zsitvabesenyő /Bešeňov/. A spanyolul be-
szélő légionárusokkal fölálló hazaiak már 
az ötödik percben gólt kaptak a nádsze-
gi gólkirálytól, de gyorsan egyenlítettek. 
Dymitro Kozyr, a honosított nádszegi uk-
rán megszerezte a vezetést. A végén még 

egy gól Dékány Dávidtól. Az eredmény 1:5 
Nádszegnek.

2022. OKTÓBER 16. 
Városi csapat, Párkány az ellenfél. Elkeserítő 
első félidő. Két kapott góllal megy Nádszeg 
az öltözőbe. Otthon.  Az edző fölrázta a 
csapatot. Hangosabban szólnak az ultrák. 
58. perc: Juhos Nikolasz szépít. Nagy a len-
dület. Szabadrúgás. Molnár István berúgja. 
2:2. Az utolsó tíz percben rátesz meg egyet 
a gólkirály. Győztünk. 3:2.

2022. OKTÓBER 23.
Vendégeskedünk Újlóton /Velké Lovce/. 
Szokatlanul rövid és szűk a pálya, nem tud-
nak érvényesülni a csatáraink. Az első gó-
lunkra gyorsan jön a válasz. „Vigyázz, kutya 
harap” kiabálnak. A hazai drukkerek ennyit 
tudnak magyarul. Az eredmény marad 1:1. A 
versenytárs is döntetlent játszott a ligában, 
így maradtunk az élen.

2022. OKTÓBER 30. 
Egy másik városi csapat, Nagymegyer jött el 
a falunkba focizni. A csapatunk jól játszott. 
Szinte már rutinból, két gól félidőnként. A 
végeredmény 4:0 Nádszegnek. Király Laci 
a 89. percben elvesztette a türelmét. Kiál-
lították. Nagy érvágás a csapatnak, mert 
a következő meccset így ki kellet hagynia. 

2022. NOVEMBER 5. 
Rangadó. A sopornyai csapat velünk lépett 
föl ebbe a ligába, lévén, hogy ők lettek a 
másodikok és átszervezték a ligát. Még soha 
nem nyert Nádszeg Sopornyán. Nagy volt 
a nyomás, hangosak az nádszegi ultrák. 
Juhos Nikolasz mesteri góllal a tizenhatos 
sarkáról csavarta be a labdát a jobb föl-
ső sarokba. A gól még sporthíradókban 
is megjelent. A bíró kiosztott nyolc sárga 
lapot 6:2 arányban. Maradt a végeredmény 
0:1 Nádszegnek. A bírók húsz percig nem 
mertek lemenni a pályáról a Sopornyai druk-
kerek miatt, pedig nem rajtuk múlott. Végül 
a rendőrök segítettek.

2022. NOVEMBER 13. 
Berencs /Branč/ a második a tabellán. Ha 
nyernek Nádszegen, átvehetik a vezetést. 
Hoztak vastagnyakú őrszolgálatosokat is. 
Minek? A nádszegi futballistáknak nem re-
megtek meg a lábai. Hajtottak az elejétől a 
végéig. Biztosan nyertek 3:0-ra. 

A futballcsapat vezeti a bajnokságot, szép 
ajándék a falunak, csak igy tovább fiúk!

Az őszi 
menet
RÓZSA SÁNDOR

Megnyerte a nádszegi futballcsapat a 2021/2022-es 
bajnokságot az 5. ligában. Följebb léptünk. Augusztus-
ban megkezdődött a versengés a bajnoki címért. 
Jobb csapatok, új ellenfelek. Nézzük végig a csatákat.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSÁT 
MEGTEKINTHETIK 

AZ ALÁBBI LINKEN:

bit.ly/fcnadszeg
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Oberman Melissa
2016-tól kiscsoportos és személyi edzé-
seket, ill. aerobic órákat tartottam a Kö-
zösségi ház termeiben, viszont 2019-ben 
egészségügyi problémák miatt orvos ta-
nácsára kezdtem el jógázni. 

Eleinte otthon gyakoroltam, és sosem 
gondoltam, hogy belőlem egyszer jógaok-
tató lesz. Mivel maximalista és alapvetően 
kíváncsi ember vagyok, úgy döntöttem, 
beiratkozom egy jógaoktatói tanfolyamra. 
A jógagyakorlás rengeteget javított az 
állapotomon.

Molnár Miriam
Nagy útkereső voltam világ életemben, 
tele kérdésekkel, miértekkel. Sokféle moz-
gásformát, sportot kipróbáltam. Több mint 
20 éve betoppant az életembe a jóga, és 
ekkor minden megváltozott: megtaláltam 
azt, amit keresek.

Kisebb-nagyobb megszakításokkal elindult 
bennem egy lassú folyamat, átalakulás, 
átformálás. 4 éve elhatároztam, hogy jógát 
fogok tanulni, mivel kitűztem életcélnak, 
hogy azt szeretném csinálni, amit igazán 
szeretek. 

Budapesten a Narada Akadémián tanul-
hattam többek között mestereimtől, Bakos 
Attilától és Bakos Judit Esztertől. Viharos, 
covidos 3 éven keresztül lezáráson, aka-
dályon keresztül mindent félre téve útnak 
indultam újra és újra, hogy tanulhassak 
többek között jóga ászána gyakorlást, jóga-
filozófiát, ayurvédát, szankszkrit nyelvet… 
2022 májusában hatha jóga oktatói és 
Brahmana védikus bölcsész oklevelet sze-
reztem, de a mai napig tanulok, hiszen min-
dig van mit tanulni, és van hova fejlődni, 
az egy életen át való tanulás a mottóm.

Szabolcs, a férjem fejéből pattant ki a 
jurta ötlete, és a család összefogásával 
lassacskán megépült a 9 méter átmérőjű, 
hagyományos kazah jurta az udvarunkban, 
Nádszegen a 832-es házszám alatt, amely 
helyet ad a jógaóráknak.

Itt történik a csoda, az átformáló erő, ame-
lyet a jóga gyakorlása ad: hétfőnként 17.30-
19 óráig a haladó csoport, csütörtökönként 
17.30-19 óráig a kezdő csoport gyakorol. 
Keddenként a Nádszegi Szabadidőköz-
pontban foglalkozom a gyerekekkel kicsi 
és nagycsoportba osztva, amelyet nagyon 
szeretek – őszinte kérdések, spontán bol-
dogság, csillogó szemek.

Röviden a jóga jótékony hatásairól, rend-
szeres gyakorlás esetén:
általános fizikai és mentális jólét, belső 
elégedettség és derű, testi és mentális 
életminőség javítása, mindenkori jelenlét, 
formás test és izomzat, könnyű és hajlé-
kony test, erősödő és kitartó akaraterő, 
növekvő kitartás, belső csend elérése, 
fejlődő türelem, egészséges test, hajlé-
konyság, kiegyensúlyozottság, összhang, 
kortalanság, fejlődő koncentráció, elme 
feletti kontroll elérése, továbbá az izmok 
merevségének enyhítése, a gerinc dok-
tora, helyes testtartás kialakítása, helyes 
légzés kialakítása, légúti megbetegedések 
kiküszöbölése leküzdése. 

A jógázás erősíti a tüdőt, javítja az általá-
nos hangulatot, regenerálja a testet, fizikai 
erőnlétet ad, eltávolítja a méreganyagokat 
a szervezetből, erősíti az immunrendszert, 
növeli az energiaszintet, segít a helyes 
egészséges életmód kialakításában. 
Jógára fel!

A gyógyító jóga
Bár a mi tájainkon még kevésbé ismert jelenség a jóga, községünkben két képzett 
jógaoktató is tart órákat. Megkértük őket, meséljék el, milyen kapcsolat fűzi őket 
ehhez az ősi, indiai eredetű mozgásformához. Mindkét cikkben olvashatunk a 
jóga pozitív hatásáról is, fogadják szeretettel!

A jóga, az aromaterápia és egyéb más 
alternatív gyógyászati módszereknek 
köszönhetően néhány hónap alatt meg-
gyógyultam. Miután megszületett a kis-
lányunk, éjszakánként és hétvégente 
tanultam a jógaoktatói tanfolyamomra, 
írtam a diplomamunkám és készültem 
a vizsgákra, ill. az aromaterápia és az al-
ternatív gyógyászati módszerek terén is 
fejlesztettem a tudásom.
Mivel hatalmas mentális, lelki, viselkedési 
változáson mentem keresztül, ezt többek 
közt ,,tornázós“ vendégeim, barátaim, 
ismerőseim is észrevették, megtetszett 
nekik, és így összeállt egy 2 éve tartó, 
mondhatni már stabil jóga csapatka, akik-
kel jelenleg is minden csütörtökön együtt 
gyakoroljuk a jógát.
A jóga legfőképp türelmet, kitartást, meg-
értést, lelki és fizikai egészséget és szó 
szerint egy jobb életet és egy kislányt 
adott számomra. Örömmel tapaszta-
lom minden héten, mennyire sokat tud 
adni egy csoportos jógagyakorlás is, és 
mennyire gyönyörű dolog, ha nem csak 
magamon tapasztalhatom meg a jóga 
jótékony hatásait.
A jóga egy nagyon tág és összetett dolog. 
Azt szoktam mondani, olyan, mint egy ha-
talmas kör alakú torta, és mindenki annyit 
és azt szel le belőle és vesz ki, amennyit 
és amire neki szüksége van.
Javítja a jóllétünket, a közérzetünket, javít 
testtartásunkon, feszesít, erősíti az izom-
zatot, gyógyítja az ízületeket és ízületi 
problémákat, erősíti a tüdőt, megelőzi 
és gyógyítja a gerinc-, a mentális és a 
nőgyógyászati problémákat is. Mentálisan 
lenyugtat, csökkenti a stresszt és megtanít 
kezelni a nehezebb helyzeteket, javítja a 
koncentrációt.

A jógaoktatás mellett jelenleg aromaterá-
piával, tanácsadással és maderoterápiával 
(speciális masszázstechnika) foglalkozom, 
és csak remélni tudom, hogy lesz még te-
rem, helyem és időm valamikor hatalmas 
nagy aerobicedzésekkel is megtelíteni 
Nádszeg szívét.
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A karácsony szent ünnep. Ilyenkor kicsit 
a lelkünkbe nézünk, visszatekintünk 
az évre és megnézzük mit tettünk jól , 

mit rosszul az idén .Vajon mérlegre teszi-e  
az ember fia mi a jobb : ha jót teszek ma-
gamnak büntetlenül vagy az, ha betartom 
az íratlan és írott szabályokat.
Azt mondják  korrupció az, ha az ember 
ebből a „jóból” kimarad. A megvesztege-
tést, azaz a pénzért, ajándékért jogtalan 
előnyhöz jutást a törvény szigorúan bün-
teti. Persze csak akkor, ha lefülelik a tettest 
és bizonyítható a hivatalnoki visszaélés. 
Vannak a hivatalokban olyan helyek ahol  
szinte  kötelezővé válik a megvesztegetés 
, mert ha valamit el akarsz intézni akkor fi-
zetned kell. Különösen igaz volt ez a bárso-
nyos forradalom után. 1989-ben kifutott a 
szocializmus, vadul besétált a kapitalizmus. 
Havonként változtak a törvények, naponta 
az előírások. Aki pozícióban maradt és volt 
rá természete  az a káoszból a legtöbbet 
akarta kihozni magának anyagilag. Az ál-
lami hivatal lett a korrupció melegágya. 
Hiába nem akartál a részese lenni dolog-
nak, mert akihez fordultál az igen. Ő nem 
akar ebből kimaradni. 
Velem is megtörtént évekkel ezelőtt az, 
amit amúgy mindenki tudott, hogy a já-
ráson egy bizonyos ügy elintézésének az 
osztályvezetőnél ára van. Nem akartam 
elhinni, az illető ismerősöm volt. Nem vol-
tam ugyan nagyon jó véleménnyel róla, 
de a pletykáknak nem hittem. Elmentem 
hozzá az irodába és mondtam mit akarok. 
Számomra tiszta ügy, beadom a kérvényt, 
befizetem az illetéket, elintéződik a dolog. 
A gyanúm akkor ébredt föl, mikor elkezdte 
ecsetelni, milyen fontos ez a dolog, és az 
ő felelőssége elkerülhetetlen, a döntés 
csak rajta múlik és a törvény szerint mennyi 
ideje van a válaszra. Mikor kellő mértékben 
megijesztgetett, akkor bemondta a tutit. 
Haveri alapon nekem ezt megteszi. Na, 
ettől féltem!  Dolgozni fog, teszi, amiért 
fizetve van. Ez nem lesz olcsó, gondoltam 

rögtön. Kitöltöttem a papírokat, aláírtam. 
Az illeték okmánybélyegben fizetendő! Az 
ember nem jár bélyegekkel a zsebében 
mondom, megyek hozok. Nem kell menni 
sehova, mondja ő. Van nekem. Remek. 
Elővette a fiókból a húsz eurós okmány-
bélyeget és készségesen ráragasztotta. 
Egy ötvenest adjál! Nézem a bélyeget, 20 
van rajta. Nézem őt, a papírokat, az irodát. 
Nincs itt senki, csak ő meg én. Látja, hogy 
elbizonytalanodom. Ne félj, így biztosan, 
meglesz a dolog, és időben is, garantálom! 
Megértettem. Nem akartam részt venni 
ebben, nem is volt sürgős, de így „baráti 
alapon” mégis kétszer annyiba került. A bi-
zalmam megrendült az államapparátusban. 
Napi egy-két ilyen kuncsaft, és a fizetés 
csak aprópénznek számít. Mennyibe ke-
rülhet annak, aki nem haver? A szomszéd 
helységben a könyvelőnő vajon örül, vagy 
sajnálja, hogy ebből kimaradt? A tisztviselő 
azóta nincs ott, titokban bekamerázták, 
feltételeset kapott. Ez megnyugtató. 
Pali a barátom  kilencvenes években, mikor 
nálunk tombolt a vadkelet bimbózó kapi-
talizmusa, Bécsbe  járt dolgozni. Valahol 
a Mariahilfestrasse környékén egy zsidó 
drogéria kereskedőnél volt befogóember 
/az utcán járkáló keleti vásárlóturistákat 
terelte be a boltba/. Később a tulajdonos 
bizalmasa lett. Beszélt magyarul, szlová-
kul, megtanult németül. Volt jogosítvá-
nya, elküldték áruért, tett-vett, rakodott, 
intézkedett. Belelátott már az üzletbe, úgy 
döntött saját vállalkozást nyit otthon.  A 
bécsi kapcsolat megmaradt, onnan hozta 
piperecikkeket. Nem voltunk még benne 
az Európai Unióban, de a határokon már 
át lehetett járni. Először személyautóval, 
majd kis furgonnal hozta a drogériát és 
próbálta eladni a hazai nagyraktároknak. A 
határon és az otthoni fogyasztóvédelmi hi-
vatal is forgalmazói engedélyeket követelt 
rajta. Minden egyes árura bizonyítványt /
certifikát/ arról, hogy forgalomba hozható 
Szlovákiában. 

Pali el is ment Nagyszombatba az illeté-
kes úrhoz beadni a mintadarabokat és a 
kérvényt. Csak nem akart megszületni az 
engedély, a sok áru meg ott van a kiürített 
spejzben, várnak már a vevők. A harmadik 
próbálkozáskor vitt magával egy borítékot 
jól megrakva százkoronásokkal, hogy vas-
tagabbnak látsszék. Letette az asztalra. A 
hivatalnok felháborodott és azonnal kiküld-
te, hogy várjon, mit gondol! Pali barátom 
meglepődött, kisomfordált az irodából, 
de a vastag borítékot benn hagyta. Kisvár-
tatva behívta őt a hivatalnok. Bizalommal 
telve látta, a boríték már nincs sehol. Az 
úr is kedvesebben beszélt. Megtárgyalták 
a világ egyéb dolgait is, kedélyesen elbe-
szélgettek. Pár nap múlva megjöttek az 
engedélyek, a biznisz elindult. Kialakult az 
árfolyam, két-három hónaponként új áru, 
új forgalmazói bizonyítványok. Pali néha 
még ajándékot is vitt az úrnak a bizalmat 
erősítvén. 

Telefonszámot is cseréltek. A hivatalnok 
úr élt vele. Karácsony táján fölhívta Pa-
lit, és elmondta  milyen nehéz a helyzet, 
alig tud ajándékot venni a gyerekeknek. 
Pali értett a szóból. Megjelent egy nagy 
szatyorral, benne a legjobb parfümök-
kel. Most már nem a hivatalban, de egy 
restiben a nagyszombati fő utcán, ahol 
az ebédet is a drogériaforgalmazó állta. 
Megtörtént ez húsvétkor is, és a következő 
karácsonykor. A telefonhívás nem maradt 
el az úr feleségének születésnapján és a 
gyerekek iskolakezdésénél sem. Ekkor Pa-
lit a barátság jegyében  többször meg is 
látogatta a hivatalnok úr. A kiskereskedő 
már rettegett minden ünneptől. Mikor jön 
a telefon, mikor kap látogatást? Nem le-
hetett nemet mondani, mert akkor oda 
az üzlet, oda a megélhetés. A kisiparos 
üzleti vállalkozásoknak vége lett, a hivatalt 
megszüntették, beléptünk az unióba. Pali 
visszament buszsofőrnek, és azóta nem 
fél a karácsonytól.

RÓZSA SÁNDOR

Korrupció 
karácsonykor

ÍGY ÍRUNK MI
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IRODALOM

A tavalyi karácsonyi Hírharangot Mezey Katalin Kossuth-díjas 
költő, író szerzeményeivel tettük ünnepélyessé. Idén fiát, Lackfi 
János írót, költőt kértük meg, hogy egy karácsonyi írással tegye 
szebbé az ünnepet. Nagyon örülünk, hogy kérésünknek eleget tett. 
Lackfi János volt az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
egyik hírnöke. Mélyen hívő emberként, hatgyermekes családapa-
ként egy igazi példakép a mai önző világban. Büszkék vagyunk 
rá, magunkénak érezzük, hiszen egyik dédmamája nádszegi volt. 
Felsorolni sem lehet irodalmi műveit, ahogy a rengeteg díjat sem, 
amit munkásságáért kapott. Meghívásunkat elfogadta és jövőre 
személyesen is vendégül láthatjuk a József Attila-díjas művészt! 
Olvassák szeretettel!

Múlhatatlan
Anyaméh belső tengerébe jött lebegni,
pedig minden tenger teremtője volt,
egy teremtmény méhéből érkezett szilárd talajra,
pedig ott volt a szárazföld teremtésekor,
halandóvá lett értünk,
pedig úr s király a halál fölött,
éltető leheletet fújtak orrába, 
pedig a mindent éltető lehelet ura,
kismacskaként nyivogott a szalmán,
pedig minden állatseregek alkotója,
gyámoltalan csecsemő létére halálra keresték,
pedig mindenkit kimentett a célkeresztből,
földi asszony vérkeringéséhez kapcsolódott,
pedig önkéntes véradóként aztán vérét ontotta értünk,
hús volt egy földi asszony húsából, 
pedig később húsát széttrancsírozták értünk,
csont volt egy földi asszony csontjából,
s később nem törték csontját, hogy beteljen az írás,
bankkártya, kincsesbánya, dollárpapa nélkül jött világra,
ő, a világegyetem főrészvényese,
nevelőapa gondjára bízták,
pedig az Atyából vétetett, ki mindenek gondviselője,
Mária méhének kapuján lépett ki közénk,
pedig az öröklét kapuját tárta ki előttünk,
Mária általa lett az élet fája, s ő e fának gyümölcse,
pedig a halál fájáról nem ő evett, hanem Ádám,
múlandó létezésbe szállt alá,
hogy általa beléphessünk a múlhatatlan dicsőségbe.

Lackfi János
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1. Ha feldíszítjük, karácsonyfának hívjuk

2. Téli sporteszköz, jégpályán használják

3. Répa orrot visel

4. A gyerekek által leginkább várt ünnep

5. Meglepetés

6. Az égbolton, és a karácsonyfán is látni ilyet

7. Kézmelegítő

8. Jellegzetes karácsonyi kalács

9. Hócsaták kelléke

10. Ilyen állat húzza a Mikulás szánját

1 F Ő

2 C Y

3 Ó

4 A S

5 D K

6 C G

7 Z Ű

8 G

9 Ó Ó

10 É S

Karácsonyi rejtvény
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01. Szilinszky Zsolt

02. Nagy Alex

03. Pőthe Zente

04. Faragó Milán

05. Katona Dominika

06. Kálozi Eszter

07. Czanik Noel

08. Horváth František

09. Lukács Ármin

10. Sárkányová Paulína

11. Molnár Franciska

12. Varga Matteo

13. Erdélyi Ráfael

14. Sárkány Ádin

15. Csadi Anabella

16. Katona Alex

17. Lénárt Luca

18. Csóka Denis

19. Farkas Ábel

20. Godány Rebeka

21. Tonhajzer Eduard

22. Sárkányová Szofia

23. Horváh Dimitrij

24. Demeterová Lili

25. Kürtiová Emily

26. Kešiarová Emily

27. Sárkány Lilien

28. Molnárová Zoé

29. Maron Maya

30. Pancza Maxim

31. Győri Hunor

32. Bugárová Mirabella

33. Veszprémi Alex

2022 – ben született gyermekek

01. Mgr. Varga Kristián – Horváthová Kristína

02. Nagy Tomáš – Szabóová Kitti

03. Karvai Emil – Némethová Judita

04. Horváth Nikolas – Kovácsová Sinda

05. Horváth Kevin – Bc. Kocmalová Kristína

06. Kononenko Sergej – Fantazírová Andrea

07. Kešiar Juraj – Andrikovicsová Bianka

08. Erdélyi Ladislav – Louw Elizabeth Irene

09. Molnár Patrik – Sárköziová Dominika

10. Keszeli Márk – Sándorová Dominika

11. Varga Gabriel – Vanková Katarína

12. Sárkány Richard – Mgr. Nagyová Viktória

13. Sárkány Ervin – Nagyová Nikoleta

14. Takács Zoltán – Mgr. Kriváková Miriam

15. Juhos Gergely – Czigleová Oľga

16. Gáspár Tomáš – Tyukosová Viktória

17. Cellárik Peter – Vargaová Erika

18. Horváth Gábor – Némethová Šárka

19. Kovács Ákos – Hipiková Anna

20. Németh Štefan – Mgr. Šandalová Nóra

21. Pancza René – Csőz Orsolya

22. Gál Mikuláš – Kiss Regina

23. Androvics Gábor – Mozgayová Veronika

24. MUDr. Forró Dávid – MUDr. Rončeková Bianka

2022 – ben kötöttek házasságot

01. Kutruc František

02. Bugárová Mária, sz. Nagyová

03. Cserkó Ján

04. Győri Jozef, sz. 1967

05. Czanik Ladislav

06. Šušlová Anna, sz. Kesziová

07. Matúzová Andrea, sz. Kováčová

08. Frayová Ružena, sz. Faragová

09. Kovács Jozef

10. Győriová Margita, sz. Nagyová

11. Menyhártová Juliana, sz. Menyhártová

12. Katona Robert

13. Menyhártová Ida, sz. Nagyová

14. Varga Jozef

15. Vontszemű Alfonz

16. Farkas Tibor

17. Uzsovicsová Gizela, sz. Huszárovicsová

18. Juhosová Irena, sz. Juhosová

19. Kohel Štefan

20. Bartoš Ján

21. Juhosová Rozália, sz. Nagyová

22. Lakatosová Ľudmila, sz. Lakatosová

23. Recsková Helena, sz. Recsková

24. Nagyová Sidónia, sz. Tóthová

25. Molnár Arpád

26. Nagy Ľudovít

27. Zdichyncová Edita, sz. Kuruczová

28. Gútaiová Irma, sz. Kovácsová

29. Nagyová Helena, sz. Nagyová

30. Lakatos Milan

31. Borka Ondrej

32. Szabó Ján

33. Gáspár Zoltán

34. Opálová Edita, sz. Opálová

35. Horváth Baltazár

36. Eliásovszká Veronika, sz. Lukácsová

37. Danter Jozef

38. Kelemenová Irena, sz. Szabová

39. Lukácsová Juliana, sz. Szabová

40. Győrögová Anna, sz. Szőcsová

41. Somogyi Ladislav

42. Bartalos Vojtech

43. Edmárová Iveta, sz. Jágerová

44. Győri Jozef, sz. 1951

45. Nagyová Viktória, sz.Nagyová

2022 – ben elhunytak névsora
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Programajánló

Dec. 24. Mendikálás szenteste
a Mátyusföld magyar összefogás pt. szervezésében 20:00-kor indulás a buszmegállótól

Dec. 26. Hagyományos karácsonyi koncert 
Zsálya énekkar és a nádszegi Fúvószenekar előadásában 16:00 órai kezdettel 
a Szent István király templomban

Dec. 31. Újévköszöntés a Főtéren, batyubál 
22:00 – 1:00 óráig


