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Nézsai 
Hírmondó  

 

A szabadság napjára emlékezzünk közösen  

Október 21-én! 
 

A település központ  építését, szépítését tovább folytatjuk és az idén 10 éve 

felállított 56’-os emlékmű környezetét fogjuk rendbe tenni. Az emlékmű fel-

újításához a Közép- és Kelet -európai Történelem és Társadalom Kutatásáért 

Közalapítvány 56-os Emlékbizottsága 2.097.139.- Forint támogatást nyújt, 

melyhez az önkormányzat saját erőt is biztosít. Október 23-i megemlékezést 

reményeink szerint egy megújult külsővel méltó tiszteletet adhatunk a 

„Szabadság napján” a forradalom hőseinek. Az október 23-i forradalom és 

szabadságharc ünnepi megemlékezését az 1956-os forradalom és szabadság-

harc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja. A  községi 

önkormányzat 2016. október 21-én pénteken 17 órától  szentmisével, 

fáklyás felvonulással, iskolások műsorával, és koszorúzással egybekötve tartja. 

MEGHÍVÓ 

Nézsa Község Önkormányzata nevében sok szeretettel meghívjuk 

településünk időskorú lakóit az IDŐSEK NAPJA alkalmából rendezett 

ünnepi műsorra 

2016. november 26-án szombaton  

a Művelődési Házba 

 
 

„Nem az évek számítanak az életünkben, 
Hanem az élet az éveinkben” 

/A.E Stevenson/ 
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Nézsa Községi Önkormányzat hírei 

Hírek a település életéből 

 

A 2016-os évnek az Önkormányzat úgy vágott 

neki, hogy a fokozatosan megjelenő Európai Uni-

ós fejlesztési pályázatokban részt tudjon venni, és 

a községbe hozzon minél több fejlesztési forrást. 

A beadott pályázatok elbírálása jelenleg is zajlik, 

és vannak új a napokban megjelent pályázatok 

melyekre úgyszintén komoly előkészítő munka 

után benyújtjuk a kidolgozott projekteket. 

Az év kezdetén az alábbi pályázatok jelentek 

meg: 

Pályázatot nyújtottunk be : Új bölcsőde kialakí-

tása Nézsa községben” címmel a „TOP – 1.4.1-

15 – A foglalkoztatás és az életminőség javítása 

családbarát, munkába állást segítő intézmények, 

közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívás-

ra. A fent említett pályázat elkészítésével párhu-

zamosan elkészült az építendő új bölcsőde jog-

erős építési engedélye is, amely 12 fő gyermek 

befogadására lesz alkalmas, az épület közvetlenül 

kapcsolódik majd az óvoda-konyha épületéhez. 

A nyár elején ugyancsak megyei pályázatban a 

TOP-3.2.1-15 számú felhívás keretében az 

„Önkormányzati épületek energetikai korsze-

rűsítése Nézsa Községben” című projektet készí-

tettük el. A pályázatban a Nézsai Kastély Iskola, 

és az orvosi rendelő energetikai korszerűsítése 

valósulhat meg. 

A térségbeli együttműködésnek köszönhető, hogy 

7 településsel közösen a TOP-1.2.1-15 számú, 

Társadalmi és környezeti szempontból fenntartha-

tó turizmusfejlesztés tárgyú pályázat keretében 

turisztikai pályázatot adtunk be a település köz-

pontjában található néhai Barna féle ház felújítá-

sára, melyben tájház, és kiállító terem kerülne 

kialakításra, továbbá a Nézsai Reviczky Kis-

kastély épülete és a park teljes területe felújításra 

kerülhet majd. 

A vidékfejlesztési pályázatok megjelenése 2016. 

márciusában kezdődőt el, és a településképet  

meghatározó épületek külső felújításra kiírt 

pályázaton sikerült a Művelődési ház tetőszer-

kezetének felújítására és kisebb energetikai 

korszerűsítésére pályázatot beadni. A pályázat 

hiánypótlása megtörtént. Az említett pályázat-

tal párhuzamosan az Önkormányzaton kívül a 

Nézsai Római Katolikus Plébánia a templom 

tető és homlokzat felújítására, a Nézsai ÖTEP 

pedig a gyógyszertár épület felújítására adott 

be pályázatot. 

Mindannyiunk számra fontos az önkormányzati 

utak felújítása, ezért döntött úgy a képviselő tes-

tület, hogy az Alkotmány út felújítására, vala-

mint a Polgármesteri Hivatal épületének felújí-

tásara is pályázatot adunk be a Belügyminiszté-

riumhoz. Mindkét esetben az októberi miniszteri 

döntésre várunk. A nyár kezdetére sikerült elké-

szíteni a tavalyi évben megkezdett Alkotmány 

utcai járda felújítását melyet részben a Munka-

ügyi Központ start munka programja biztosított, 

részben a lakók (kapubeállók, hidak vonatkozá-

sában), és a járda teljes 640 méter hossza elké-

szült 1,2 méter szélességben. 

A felsorolt beadott pályázatok kedvező elbírálá-

sára várva az élet nem állt meg ez idő alatt sem! 

Az idei nyár különleges volt a korábbi évekhez 

képest mivel kettő hónapon keresztül 15 fő di-

ákmunkás dolgozhatott a településen. Részt vet-

tek a zöldségek betakarításában, és a Művelődé-

si ház felújításában is, és ha már a zöldségek 

betakarításáról beszélünk érdemes megemlíteni, 

azt is, hogy a Nézsai Szociális Földprogram ál-

tal a Plébánia keretben megtermelt borsó, zöld-

bab, csemege kukorica, hagyma, póréhagyma, 

saláta, burgonya, répa, által ízletesebb az óvo-

dás, és iskolás gyermekek, és az idősek részére 

készített étel. A főzőkonyhán lévő 2db 190 lite-

res fagyasztószekrény, 2 db 200 literes fagyasz-

tó láda megtelt, továbbá az idei bő burgonya 

termés mellett töménytelen mennyiségben 5 li-

teres üveg lekvárral illetve savanyúsággal lett 

megtöltve  a konyha. 
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Konyhafejlesztés Nézsán! 

A község főzőkonyhájának eszköz, és technoló-

giai fejlesztésére  pályázatot készítettünk, melyet 

a megnövekedett étkezők száma indokolt, a pá-

lyázatot Varga Mihály Nemzetgazdasági minisz-

ter Úr kedvező elbírálásban részesítette, és 21,2 

millió Ft támogatásban részesítette. A fejlesz-

téssel megkönnyítjük a konyhai dolgozók mun-

káját is speciális konyhai gépek, és új villany sü-

tő segítségével. Az új eszközök mellett a konyha 

épülete mellett kialakításra kerül egy akadály-

mentes parkoló is.  

Megújult öltözők, és vizes blokkok a Mű-

velődési házban 

A nyár folyamán július 2-án megkezdődött a GE 

Aviation 1,9 millió Ft-os támogatásával a Műve-

lődési Ház vizes blokkjainak és öltözőinek a fel-

újítása. A támogatásból sikerült kicserélni az ösz-

szes vízvezeték és szennyvíz csövet a falakban, 

új fali csempe, és járólap került a helyiségekben, 

új csaptelepek, mosdók és WC csészék lettek be-

szerelve, és az öltözőkben kialakított zuhanyzók-

ban egy-egy 200 literes bojler is beépítésre ke-

rült. 

A felújítás rendhagyó módon GE önkéntesek, 

helybéli szülők, szakemberek, diákok és közmun-

kás dolgozók együttes munkája által 

valósult meg. Az Általános iskola ve-

zetése három szombatot jelölt ki az 

önkéntes munkák elvégzésére, de saj-

nos a szakipari munkák ütemezése az 

egész nyarat felemésztette. Mára el-

mondhatjuk, hogy sikerült a 

2016/2017-es tanév megkezdésétől az 

iskolánk diákjai részére átadni az épületet. A fel-

újítási munkát önkéntes szakmunkával segítették: 

Dános Tamás, Horváth Zsolt, Katona Mátyás, 

Kucsera János, Kucsera Tamás, Miklián József, 

Mlinárcsek Erik, Mlinárcsek Ferenc,  

Prontvai Zoltán. A támogatást a GE Aviation 

munkatársainak köszönhetjük Vadnai Kingá-

nak, és Kucsera Szilviának. A helyiségek ün-

nepélyes átadására 2016.01.01-én a szüreti fel-

vonulást megelőzően került sor. Köszönjük az 

épületen munkát, és háttérmunkát segítő min-

den egyes dolgozó munkáját. 

Megújul a Plébánia Tető 

2016-ban is kiírásra került a „Várépítő pályá-

zat”, melynek keretein belül gyermekintézmé-

nyek és műemlékek építési, felújítási munkáit 

támogatta termék-adományokkal több építőipa-

ri - elsősorban termékgyártó - cég.  

A Nézsai Római Katolikus Plébánia is pályázott 

a programban, ebben a plébánia tetőszerkezeté-

nek felújításához kért támogatást. A cégektől 

független zsűri - a műemléki pályázatokat Va-

dász György építész, Dr Zongor Gábor TÖOSZ 

főtitkár, Nagy-Kálóczi Eszter 

színművész és Tóth Balázs 

építészmérnök bírálta a Nézsai 

pályázatot is a nyertesek közé 

sorolta.  

A Nézsai Római Katolikus 

Plébánia így Bramac tető-

cserepet nyert 1 500 000Ft 

értékben. 

A tetőfelújítást részben 

társadalmi munkával szeretné a Plébánia elvé-

gezni melyhez minden segítséget szívesen foga-

dunk. 

Szociális Földprogram 

Önkormányzatunk ismételten támogatást nyert 

a Szociális Földprogram megvalósításához. 6  

Nógrád megyei település -  Nézsa, Felsőpetény, 

Nógrádsáp, Legénd, Borsosberény, Szente 

együttműködési megállapodást kötve csatlakoz-

tak a 2016/2017 évi Szociális Földprogram pá-

lyázathoz, melynek Nézsa Község Önkormány-

zata lett a gesztora.  

                                                Styevó Gábor 

                                                       polgármester 
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A Nézsai Gyermeki Csodakert Óvoda őszi eseményei… 

Az Autómentes Világnap alkalmából az óvo-

dás gyermekekkel arról beszélgettünk, hogy az 

úttesten közlekedő járművek (személyautók, te-

herautók, stb.) milyen hatással vannak a környe-

zetünkben élő emberekre, állatokra és növények-

re. Ezért mi óvodások és a felnőtt dolgozók ezen 

a napon az autóinkat otthon hagyva gyalog, vagy 

biciklivel közlekedtünk. A délelőtti játékidőben 

ilyen módon tettünk egy nagy sétát az óvoda kör-

nyékén. A gyerekeknek nagyon tetszett ez a kis 

kirándulás, útközben szívesen adták át egymás-

nak az óvodából hozott motorokat és futóbicikli-

ket. 

Október első szombatján került sor a Szüreti mu-

latságra, ahol mi óvodások a traktoron és a 

teherautón ülve vettünk részt. Szülői segítséggel 

feldíszítettük a két járművet, majd padokkal és 

székekkel tettük lehetővé, hogy a gyerekek és az 

őket vigyázó dolgozók biztonságosan utazhassa-

nak. A rövid kis műsor után – melyet vendég cso-

portok (néptánc. népdal) – adtak elő, elindult a 

szüreti felvonulás a falu utcáin. A gyerekek ér-

deklődve figyelték az eseményeket, leginkább a 

lovakat és a lovasokat nézték. Útközben több 

helyszínen finom süteményeket és zsíros kenye-

ret is kínáltak. Vidám hangulattal, zenével kísért  

hosszú menetben sétáltuk végig Nézsa utcáit. 

Köszönjük a kedves szülőknek, akik végig 

mellettünk jöttek, s vigyáztak velünk együtt 

minden kis óvodás gyermekre. Este 20.00 órá-

tól kezdődött a szüreti bál, melyen Pápai Tibor 

és társai zenéltek. Éjfélkor tombolahúzás volt, 

ahol igényes és értékes felajánlásokat sorsol-

tunk ki. A szüreti bál teljes bevételét az óvoda 

javára fordítjuk. Köszönjük szépen a konyhai 

dolgozók munkáját, a kedves Szülők és Tá-

mogatók felajánlásait. Valamint köszönetet 

mondunk a traktor és a teherautó tulajdo-

nosainak, akik lehetővé tették számunkra 

ezt az „utazást”. Köszönjük szépen a tom-

bola felajánlásokat és az ötletes dekorációt! 

Az Állatok Világnapját október 4.-én tar tot-

tuk az óvodában, ahová a gyermekek elhozhat-

ták otthoni kedvenc kis állataikat. Érkezett rák, 

hal, garnéla, nyuszi, hörcsög és csiga.  

A gyerekek ennivalót is hoztak állataik számá-

ra, melyet a nap folyamán igyekeztünk meg-

etetni velük.  

Figyeltük őket, hogyan esznek, isznak és játsza-

nak. A nap folyamán beszélgettünk arról, hogy 

az állatok gondozása, tisztántartása és védelme 

milyen fontos feladat.  

Október 5-én a művelődési házban a Kiskondás 

című bábelőadást néztük meg. Látványos, mi-

nőségi bábokkal bemutatott előadást láttunk az 

Ákom-bákom bábcsoport előadásában. A cse-

lekménye érthető volt és nagyon tanulságos. 

Végig érdeklődve figyelték a gyerekek. Meg-

hívtuk a tagóvodáink gyermekeit is, valamint a 

helyi általános iskola alsó tagozatos diákjait is.  
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A következő előadást a Buda-

pesti bábszínházba tervezzük, 

már ennek szervezése is folya-

matban van. A Szlovák Nemze-

tiségi Önkormányzattal közö-

sen sikeres pályázatot (Malická 

som) nyertünk, melynek össze-

géből egy - Kukorica napot – 

tartunk tagóvodáink gyerme-

keivel és a dolgozókkal együtt. Ezen a délelőttön 

megismerkedünk a kukoricával, annak felhaszná-

lási lehetőségeivel, néphagyományaival. Megtanu-

lunk néhány kukoricás dalt és mondókát, valamint 

megfigyeljük az idősebb nénik (Jasienky klub) 

kukorica morzsolását is. A délelőtt folyamán csut-

kából játékos célba dobó-, és kútépítő-versenyt 

szervezünk. Valamint mákos kukoricát és pattoga-

tott kukoricát is eszünk, melyet a Jasienky klub 

tagjai a helyszínen készítenek el nekünk.  

Azok a gyermekek, akik kézműveskedni szeret-

nének, főzött gyurmából és kukoricaszemekből 

alkothatnak képeket. Erre a rendezvényünkre 

2016. október12.-én szerdán délelőtt kerül 

majd sor. Előre is köszönjük az ötleteket és az 

előkészületekben tanúsított aktív részvételt! 

 

                                                                                                                     

    Piszár Tamásné 

                                                          óvodapedagógus  

Nézsai Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzetiségi  

                         Általános Iskola 

Szeptember első napján a Nézsai 
Mikszáth Kálmán Szlovák Nemzeti-
ségi Általános Iskola ismét megnyi-
totta kapuit. Az tanévnyitó történel-
mi esemény is volt egyben, ugyanis 
a fenntartó a Nézsai Szlovák Nem-
zetiségi Önkormányzat lett. A ren-
dezvényen részt vett az Emberi Erő-

források Minisztériuma Köznevelési Nemzetiségi 
Osztályának vezetője Kraszlán István, a Nézsai 
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ku-
csera Andrásné, Nézsa polgármestere Styevó Gá-
bor és a Várlak Alapítvány képviselői. A 

2016/2017-es tanévet 116 tanuló ebből 13 elsős 
várta. Az iskola zászlója előtt zajlott az elsősök 
„avatása”. Miután a búcsúzó nyolcadikosok átad-
ták nekik az intézményünk címerével díszített 
nyakkendőt, elkezdődhetett a műsor. Előbb az 
újdonsült elsősök léptek fel, akiket a legéndi és a  

nézsai óvónénik készítettek fel. Az előadást a 2. 
osztályosok (of. Szádoczkiné Miklián Mária) 
műsora követte. Az elmosolyogtató előadások 
után az EMMI Köznevelési Nemzetiségi Osztá-
lyának vezetője Kraszlán István sok sikert és 
eredményes tanévet kívánt az új fenntartónak, 
tanároknak, tanulóknak. Töreki Bence 6. osztá-
lyos tanulónk fellépése után a megbízott intéz-
ményvezetőnk Sztankóné Steflik Éva mondott 
néhány szót és nyitotta meg az új tanévet. 

Köszönetet mondott a Nézsai Polgármesteri Hi-
vatal és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 
támogatásának. Végezetül a szülőkhöz, tanárok-
hoz és gyerekekhez közvetített néhány kedves 
gondolatot. A Szózat után hivatalosan is meg-
kezdődött a 182 tanítási napból álló 2016/2017-
es tanév.  

2016. szeptember 09-én iskolánkat a Domovina 
szerkesztősége látogatta meg. Kameráikkal 
„bekukkantottak” iskolánk életébe, az 5. és a 7. 
osztályosok szlovák órájába, valamint párbeszé-
det készítettek Nézsa polgármesterével Styevó 
Gáborral, fenntartónkkal Kucsera Andrásnéval, 
intézményvezetőnkkel Sztankóné Steflik Évával 
és a szlovák szakos kollégánkkal MGR. Rusnák 
Atilával. A riport az interneten elérhető.  

https://www.facebook.com/N%C3%A9zsai-Miksz%C3%A1th-K%C3%A1lm%C3%A1n-Szlov%C3%A1k-Nemzetis%C3%A9gi-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-662631140562262/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/N%C3%A9zsai-Miksz%C3%A1th-K%C3%A1lm%C3%A1n-Szlov%C3%A1k-Nemzetis%C3%A9gi-%C3%81ltal%C3%A1nos-Iskola-662631140562262/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
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Szelektív hulladékgyűjtés 

2016. IV. negyedévben az alábbi na-
pokon lesz gyűjtés: 

   Október  21.     PET palackok 

   November 4.     papír 

   November 18.   PET palackok 

   December 2.     papír 

   December 16.   PET palackok 

 

 

 

Kérjük, hogy a szelektív gyűjtő zsákokat reggel 7 
óráig helyezze ki az ingatlan elé. Az ingyenes zsá-
kokat dolgozóink közvetlenül jutatják el az ön ház-
tartásába. A begyűjtést végző kollégáink kihelye-
zett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű csere 
zsákot biztosítanak. A szelektív gyűjtő zsákokat 
kollégáink postaládába, kiürített kukás edénybe, 
vagy látható helyre helyezik el. 

A szelektív gyűjtő zsákokban elhelyezhető 
hulladék: CSAK ásványvizes, üdítő italos pet-
palack kupakkal, címkével összelapítva. 

Papírhulladék (csomagolódoboz; boríték, hul-
lámpapír, reklámújság, újságpapír, napilapok, 
magazinok, iroda-és géppapír, leporelló, telefon-
könyv, könyv, kozmetikai és élelmiszerek kar-
tondobozai)  
A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb 
élelmiszerrel szennyezett.  A papírhulladéknak 
külön nem biztosítunk zsákot. Kérjük összehaj-
togatva és összekötve reggel 7 óráig helyezzék a 
papírhulladékot az ingatlanok elé.  
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés ingye-
nes, kényelmes, környezettudatos. 

Együttműködését előre is köszöni az ÉNYMK 
Nonprofit Kft. 

2016. szeptem-
ber 18-25. között 
iskolánk 7 diák-
jának adatott 
meg az a lehető-
ség, hogy a nagy 
hírnévnek örven-
dő „Ismerd meg 
a gyökereidet“ 
elnevezésű szlo-
vák erdei tábor-
ban vegyen 
részt. A projekt-

ben évente több mint húsz szlovák nyelvet oktató 
intézmény vehet részt. Idén Galgagyörkkel, Tar-
dossal, Bükkszentkereszttel, Kesztölccel és a 
szerbiai Liliomos település iskolásaival tölthet-
tünk el hét élményekben teli napot a Kisgaram 
melletti Poniklec (Kökörcsin) szállodában. Prog-
ramjaink között szerepelt a magas-tátrai Csorba-
tó, a Szoliszkó és Besztercebánya megtekintése 
is. A délelőtti tanulás és az irányított szabadidő 
után, esténként a szállodában Felső-Garam vidéki 
tánclépésekkel ismerkedtünk meg és szlovák nép-
dalokat tanultunk. Reméljük, hogy jövőre is kép-
viselhetjük iskolánkat! 

2016. szeptember 28-án eleget tettünk a Dabasi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola felkérésének 
és egy tartalmas délutánt töltöttünk el az iskola 
tanulóival, dolgozóival. A VII. Szlovák Nemzeti-
ségi Hét programsorozat harmadik napja a "Mit  
tudok Szlovákiáról" elnevezést kapta. Délután 

 négy hattagú vegyes csapat versenyzett. A 
vendéglátók tanulóinknak kézzel készített 
rongybabát és elismerő oklevelet adtak át.  
Szeptember 30-án, Benedek Elek születésnap-
ján, a népmese napján, az alsó tagozatosok az 
óraközi 

szünetekben népmeséket hallgattak tanítóik tol-
mácsolásában. A 3. osztályban mesefilmeket 
nézhettek a nagyszünetben.  

2016. október 5-én a 6. osztály a budapesti Fü-
vészkertben járt, egy fiatal biológus vezetett 
minket körbe, ahol Nemecsek Ernő nyomán fel-
fedeztük a regényben olvasott helyszíneket. 
Majd a Grund oktatási programján vettünk 
részt, 3 rendhagyó irodalomórán, amelyen 
a Petőfi TV kamerái is jelen voltak. 
A részleteket iskolánk honlapján lehet megte-
kinteni. 

Mi vár még ránk?  

A 8. osztály 2016. október 19-én a váci Sport-
csarnokban továbbtanulási kiállításon vesz 
részt, majd október 21-én mi is megemlékezünk 
a 1956-os forradalomról.  

A várva várt őszi szünet október 29-től novem-
ber 6-ig tart. 

                                              Rusnák Atila 
                                                 pedagógus 
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Felhívás ebtartás szabályainak betartására. 

Tisztelt Állampolgár! 

 

A településen az utóbbi időben jelentős gondot 

okoz a közterületen gazdátlanul kóborló ebek szá-

mának megnövekedése. 

A kutyák gazdái nem gondoskodnak arról, hogy 

állataik csak saját lekerített ingatlanjaikon marad-

janak. Gondatlanságból, nemtörődömségből az 

ebek közterületen, mások ingatlanán hagyják kó-

borolni. 

Nem elfogatható magatartás az sem, hogy a ku-

tyák póráz nélkül kísérik gazdáikat üzletekbe, 

óvodába, iskolába, stb. Az érintettek legtöbbször 

– erre irányuló észrevétel esetén – letagadják eb 

tartói minőségüket. 

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgal-

mazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet 

15.§ (1) bekezdése értelmében az állatokat úgy 

kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék az embe-

rek és más állatok biztonságát. 

A Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése előírja, 

hogy belterület közterületén - -kivéve az ebek 

futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon 

lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan sze-

mély vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére 

és féken tartására képes. 

(2) Közterületen az eb tulajdonosának biztosítani 

kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert ha-

rapásával ne veszélyeztethessen. 

Az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 

évi XXVIII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az 

állattartó gondoskodni köteles az ebet megfelelő 

és  biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondo-

zásáról, szökésének megakadályozásáról. 

Tekintettel arra, hogy a kóborló kutyák az embe-

rek testi épségét, egészséget továbbá a közrendet 

veszélyeztethetik, ezért kérem az eb tartókat az 

állattartási szabályok maradéktalan betartására! 

Mindazon személyek ellen, akik e kötelezettsé-

güknek nem tesznek eleget, szabálysértési eljárás 

indítható. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 

 

193. § (1) bekezdése szerint: Aki a felügyelete 

alatt álló kutyát 

a település belterületén felügyelet nélkül bocsát-

ja közterületre, vagy kóborolni hagyja, 

természeti és védett természeti területen, vagy 

vadászterületen – vadászkutya és a triflakereső 

kutya kivételével – póráz nélkül elengedi vagy 

kóborolni hagyja, szájkosár és póráz nélkül köz-

forgalmú közlekedési eszközön – vakvezető, 

illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivé-

telével – szállítja 

élelmiszer – elárusító üzletbe, közfürdő területre 

vagy játszótérre – vakvezető, illetve mozgáskor-

látozottak segítő kutya kivételével – beenged, 

illetőleg bevisz, szabálysértést követ el. 

Ezért felhívom valamennyi eb tartó figyelmét, 

hogy a tulajdonában lévő kutya saját ingatlan 

határain belüli tartásáról, kötelező védőoltással 

való ellátásáról gondoskodjon. 

Kérem a jogszabályi rendelkezések betartását, 

illetve a település nyugalma érdekében segítő 

együttműködésüket. 

Tisztelt Állampolgár! 

A településen nem rendelkezünk naprakész és 

pontos eb nyilvántartással, ezért az előzőekben 

leírt általános felhívást, tájékoztatást valameny-

nyi ingatlan tulajdonoshoz eljuttattuk. Termé-

szetesen, aki nem tart kutyát vagy kutyatulajdo-

nos, de betartja állattartás szabályait azok a fel-

hívásban szereplő megállapításokat, intézkedési 

lehetőségeket tekintések tárgytalanak. 

                                    

                                 Megértésüket köszönjük! 

                                 Kovácsné Varga Andrea 

                                                   jegyző 
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Kerti tapasztalatok – nemszokványos módszerek 

 

Tavaly ősszel a kertem egy részét hullott falevél-
lel takartam. A levél forrása a kastélypark, ahol 
rendszeresen szedik össze a hullott lombot a fák 
alól, korábban égették, most már talán komposz-
tálás is folyik, de egy ekkora parkban van annyi 
levél, hogy onnan az elhozott mennyiség - 30-40 
zsák - nem hiányzik. Főleg az elégetettből... 

A takart részek ágyások voltak tavaly is, kb. 1 
méter szélesek, és két oldalról dolgoztam meg 
őket, nem tapostam a földet itt. Csak annyit tömö-
rödött, amennyit magától is tömörödik Gazolni 
annyit gazoltam, hogy ritkítottam a "gazt", mert 
ami ott maradt, az árnyékot tartott a földnek, és a 
tavalyi esőszegény időben ez nem is jött rosszul. 
Aztán ősszel kihúzgáltam az összeset. Amit a te-
nyészidőszakban húzgáltam, azt meg visszafek-
tettem a földre, takarásnak - csak azt nem, amiről 
tudom, hogy ha a gyökere egy picit is földet ér, 
akkor már meg is indul. Szóval a takarás ilyen 
laza, taposatlan földre került. 

Ugyan igyekeztem nagyjából egyforma vastag-
ságban tenni mindenhova, de azért csak nem lett 
egyenletes - ami csak tavasz felé derült ki igazán, 
amikor látszott, a télen mennyire esett össze a ta-
karó. 

Ami levél nem került így a kert földjére, az ment 
a komposzthalomba. Ebben volt gesztenyelevél is 
- pedig mondtam a gyűjtőimnek, olyat ne tegye-
nek bele, de most már mindegy - meg akadt közte 
gesztenye is, mostanra szépen jönnek elő a ma-
goncok. Amire persze nincs szükségem, és kihúz-
gálom őket, de ha valakinek kellene esetleg, az 
jöhet :-) . Ez a nagyszámú magonc-kelés adott is 
ötletet, hogy őszre komposztos levélkupacba du-
gok bele mindenféle olyant, amiből magonc kel-
lene, aztán meglátjuk, milyen eredménye lesz. 

De térjünk vissza a takaráshoz. 

A télen ment össze a vastagság, természetesen, 
volt, ahol jobban, volt ahol kevésbé, ez függ a 
levéltől is (nem "daráltam" meg a levelet fűnyíró-
val, csak ahogy a zsákból kiöntöttem, elterítettem, 
úgy volt). A levéltakart sávokra alapvetően palán-
tázni szándékozom. 

Illetve egy darabján ide duggattam el a hagymát: 
kicsit félrehúztam a levelet, és mehetett bele a 
dughagyma. 

A széthúzáskor láttam, az alsó levélréteg már be-
indult a komposztálódás útján, kellemesen  

nedves volt, csakúgy, mint a föld is alatta. Ami 
jó puha is volt persze, nagyon könnyen eldug-
gattam a hagymát. Ami aztán egész hamar - 
mondjuk, nem jegyeztem föl, hány nap kellett - 
kidugta a kis zöld hajtásokat, és már szépen nö-
vekszik. 

Ezen a részen a levelek között más gaz nem is 
jött elő, csak egy aszat - ezt még hagytam - meg 
néhány krumplilevél bújt elő - tavaly itt krumpli 
volt, úgy látszik aprók maradtak itt. Azokat talán 
meghagyom, ami két sor között középtájon bújt 
elő, de ami a hagymasorba került, azt megszün-
tetem. Arra viszont jó, hogy látom, a vastagon 
takart földből is kimászik a krumpli. Jövőre - 
illetve talán inkább ősszel...? - lehet, csinálok 
egy olyan kísérletet, hogy krumpliültetés, vastag 
levéltakaró rá, és várjuk a tavaszt. Arra idén kí-
váncsi leszek, lesz-e rajta bogár. 

A többi leveles sávban csak az aszat jött elő, 
meg a tarack - ez utóbbi persze minden alól ki-
bújik, még a betonon is átmegy, úgyhogy nem 
csodálkozom rajta. A takart földből viszont sok-
kal könnyebben ki lehet húzgálni, a taracknál 
egész szép gyökérdarabok is jönnek, és az aszat 
is csak nagyon mélyen szakad be, azaz hosszú 
gyökér kijön vele. Azt is észrevettem, hogy ha 
hagyom kicsit megnőni, akkor könnyebben kijön 
hosszú gyökérrel, a fiatalok meg tőben szakad-
nak. 

A takarás azon részén, ahova juhar-féle levél 
került, néhány mag is megindult és pici ma-
goncok már vannak. De hát nem juharfákat 
akarok a kertben, úgyhogy őket is megszünte-
tem. 
Még azokon a részeken is, ahol vékonyabb volt 
a levéltakaró vagy gyorsabban komposztálódik 
s így vékonyodik, sokkal porhanyósabb a föld, 
nedvesebb, itt-ott már giliszta is akad benne, 
de mindenképpen látni mindenféle apró állat-
kát a levelek alatt/között, úgyhogy birtokba 
vették az új "lakóparkot". A levéltakarón né-
hány szívósabb sárgarépa és petrezselyem is 
átverekedte magát, tavalyi vetés, de idei kelés, 
tavaly meg se mukkantak. Talán előfordul még 
pár ilyen… Tavaly hirtelen felindulásból és 
némi kényszerből elindult egy kísérlet: szalma-
bálákat raktunk le, rájuk némi érett lótrágya és 
föld került, ebbe ment bele az ültetendő min-
denféle.  

Eltelt egy év, összegyűlt pár tapasztalat. 
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Szépen földdé alakult a bálák nagy része, a széleken 
még persze ott a szalma, de a közepe össze is esik, 
ha  rátenyerelek, nem is kell túlságosan nyomni 
hozzá. Időnként a fűnyírásból keletkező aprított fű 
került rá a tetejére. 

Annak idején eperpalántákat ültettünk bele, van, 
ami kibírta az átültetést, van, ami nem, de a meg-
maradt többség szép fejlődésnek indult, erős, egész-
séges leveleket növesztenek, és gyümölcs is akad 
rajta. Valamint indásodik rendesen, és az indák szé-
pen gyökereznek. Persze lehet, hogy az indák miatt 
van kevesebb gyümölcs a töveken, de most szapo-
rodjanak el, hogy szét lehessen ültetni őket. 

Az eper közé került tavaly fokhagyma, azok akkor 
kikeltek, aztán eltűntek, de most tavaszra a többség 
megkerült, és szépen fejlődnek. 

Tavaly volt benne pár tő paprika, vegyes eredmény-
nyel, de lehet a fajtához képest késő került kiülte-
tésre, de azért volt rajta. 

Idén pár dughagymát ültettem bele, szépen növe-
kednek ők is, még néhány tő paradicsomot és papri-
kát valahogy beszorítok a szabad helyekre. Annak 
idején a bálák alá három réteg kartonpapír került. A 
tarack persze mindenen átmegy,  

a bálán is, viszont nagyon kevés, és az is köny-
nyen kijön. Hasonlóan ami "gaz" nő a bálákon, 
az is igen kevés és könnyen kihúzgálható. Ké-
nyelmes kertészkedés ez így, az új helyünkön 
valami hasonló biztosan fog készülni, az epernek 
mindenképp, meg, majd amit még kitalálunk. 
Illetve ezt a "módit" fogom ötvözni a maga-
ságyással, és akkor az lesz. 

Igazából egy dologgal "küzdök", a csigákkal. A 
szalmára simán fölmászik. Olvastam, hogy körbe 
kell szórni hamuval, és nem megy át. De átmegy, 
mintha ott sem lenne a hamu. Persze nem vasta-
gon és szélesen szórtam körbe, de annyi hamut 
meg nem akartam szétteríteni. 

Úgyhogy marad az a módszer, hogy eső után - 
mert akkor támadnak a gazok - kimegyünk, és re-
pülőtanfolyamot szervezünk a letartóztatott csi-
gáknak (éticsigák általában, házatlan elvétve for-
dul csak elő). 

A módszer most úgy tűnik használható, úgyhogy 
bátran kísérletezzen, aki kedvet érez hozzá! 

                                                                                               
Szarka Péter 

Felhívás 

Tüzeléssel és Égetéssel kapcsolatos változásokra. 

Tisztelt Nézsai Lakosság! 
 
Nézsa Község Önkormányzata Képviselő – testü-
letének a helyi környezet védelméről, a  közterüle-
tek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságá-
ról szóló 8/2016.(V.31.) számú rendelete értelmé-
ben a tüzelésre vonatkozó szabályok 2016. július 
01-től az alábbiak szerint módosulnak: 
 
9. &. (1) Belterületi ingatlanon az elszáradt avart 
és az elszáradt kerti hulladékot csak jól kialakított 
tűzrakó helyen és telken szabad égetni kizárólag 
hétfőn úgy, hogy az, az ember i egészséget és a 
környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása 
kárt ne okozzon. Ha a hétfő ünnepnapra esik, ak-
kor az égetés tilos. 
 
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más 
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot 
(PVC, veszélyes hulladék). 
 
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést 
használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére 
tűz – vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. 

A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőbe-
rendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s ve-
szély esetén, a tüzet azonnal el kell oltani. 

 
A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának 
színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket 
kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz ter-
jedése megakadályozható, illetőleg a tűz elolt-
ható. 
 
Az avar és kerti hulladékok égetésénél a hatósá-
gilag elrendelt általános tűzgyújtási és tűzrakási 
tilalmat figyelembe kell venni. 
 
Tilos lábon álló növényzet, tarló égetése. 
 
Aki e helyi rendelkezést megsérti, azzal szem-
ben tűzvédelmi bírság kiszabását kezdeményezi 
a tűzvédelmi hatóság. 
 
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét és a he-
lyi rendelet betartását! 

                                                    
                                      Kovácsné Varga Andrea 
                                                    jegyző 



 

 

 

 



 

 

 

 


