
Madegán Jánosné: Szorgalom
mal pótoljuk a föld hiányait.

Liehtenberger Ferenc is nem
sokára boldog lakástulajdonos 
lesz.

M egyénk délnyugati községe, a Cser
hát lábadnál néha Pest megye leié 
kacsingat. Ottjártunkkor néiiányan 

azt bizonygatták, ha átpártolnának a szom
széd megyéhez, akkor tálán jobban fi
gyelnének rájuk... de erről később.

Néhány mondatban a múltról. A tele
pülést már a XV. században említik az 
okiratok. A XVII. századtól gyakran cse
rél gazdát a vidék. Voltak itt földesurak 
a bosnyákok — köztük egy esztergomi 
kanonok — aztán a Koháry-család tulaj
dona lett, majd 1770-ben gróf Klobusitz- 

cky István vásárolta meg. A XVIII. szá
zad elején még mindössze 12 magyar 
és egyetlen tót háztartást Írtak össze. Az 
azóta eltelt majd háromszáz esztendő 
alatt mind több és több család őse köl
tözött erre a szelíd vidékre. Magyarok, 
szlovákok egyaránt. Idei adatok szerint 
135S fakója van Nézsának.

ö t község közös tanácsa kapott helyet 
a faluközpontban felépített modem épü
letben. Innen szervezik, irányítják, 1973 
óta Alsópetény, Legénd, Nógrádsáp, Ke
szeg és Nézsa sorsát.

De miért kacsingatnak néha az itteni
ek a szomszéd megyére? Népi malíciával 
emlegetik, hogy az egyesülés óta eltelt 7 
esztendő alatt nemhogy . Nézsán. de még a 
társközségekben sem volt jelentősebb be
ruházás. Pedig elkelne! Például egy mű
velődési házat nagyon szívesen fogadná
nak a nézsaiak, tekintvén, hogy egyetlen 
olyan helyiség nincs a faluban, ahol leg
alább százan elférnének... Ezért úgy gon
dolják, ha Pest megyétől kémének, talán 
még kapnának is valami kis pénzmagot, 
hogy a hőn áhított épület falait felhúz
hassák. Csak arra a kis időre pártolná
nak át szomszédokhoz... Addig a mozit, a 
szakköröket, a híres kórust, a sportkört és 
még ki tudja mit, az iskola tornaszobája 
fogadja be, mert ez efféle univerzális köz- 
művelődési helyiség lett. Bár kicsi, télen 
még kisebb is lehetne. Az ajtók, ablakok 
jobban zárhatnának, átfűthetőbbek lehet
nének a vastag falak, jobban világíthatna 
a villany, mert mindezekkel mostohán 
bánik az egykori Reviczky-kastély.

Haj, ha új iskolánk lehetne... —r sóhaj
toznak a gyerekek, hümmögik a pedagó'- 
gusok, fohászkodnak a szülők. A közét
keztetést is jó volna megoldani, mond
juk egy vendéglővel. Dehát amíg mind
ez megvalósfll, addig is élni kell vala
hogy.

Hogyan is élnek a nézsaiak?
A legegyszerűbb válasz: jól! Mi bizo

nyítja? A nagy házépítő kedv. Az elmúlt 
5 esztendőben közel 60 új lakásba köl
töztek be a boldog tulajdonosok. Ha va
laki sétára szánjS el magát Nézsán, ak
kor találkozhat a régi és új faluval. A ka
tolikus templom környékén a múlt szép 
tomácos házai állnak őrt. de ha kicsit to
vább ballag az ember, már a Szondv ut
ca nemrég épült új otthonait szemlélheti.

A falu napközben szinte kiürül, mert 
helyben kevés a munkalehetőség. így aki
nek nem a Május 1. Termelőszövetkezet 
ad kenyeret, az hajnalonta Vácra, Buda
pestre zötyög a prüszkölő munkásbuszo
kon. Mióta a romhányi gyár fejlődésnek 
indult, azóta — eleinte kevesebben, majd

mind többen — ott is jelentkeznek mun
káért. A szövetkezet, amely a kedvezőt
len adottságúak közé tartozik, itt-ott még 
javítani is kénytelen a rossz talajt, hogy 
a búzái a kukorica, a repce megteremjen. 
Ami a földből hiányzik, szorgalommal pó
tolja a közel 700 szövetkezeti tag.

Nem baj, csak egészség legyen! — tart
ják Nézsán, de azért gondoltak a nehe
zebb időkre is. Ezért letelepítették a kör
zeti orvost, a fogorvost és a körzeti védő
nőt. Szociális gondoskodásra az elmúlt 
évben egymillió forint jutott a tanács 
költségvetéséből. A székhelyközség gon
dozónője hat idős nénit és bácsit ápol, se
gít. Vezetékes víz nincs, a fúrott kutak 
vize erősen nitráttartalmú, ezért az ap
róságok nem is ihatják.

Ám tavasztól őszig — orvos ide vagy 
oda — nem érnek rá megbetegedni a né
zsaiak, mert dolgos kezekre várnak a 
málnások, a kiskertek, a nyulaknak hoz
ni kell a zöldet, a legtöbb ólban malac 
röfög.

Van forgalma az egyszem presszónak 
és az egy szám italboltnak. Ha valaki 
azonban hasznosabban szeretné eltölteni 
szabad idejét, az a tanácsház mögötti park
ban levő bitumenes pályán rúghatja a 
bőrt. Gyakran meg is teszik. A legnép
szerűbb a már hagyományos május else
jei sporthap — az idén 600-an vettek részt 
rajta —, ahol apa a fiával állhat csata
sorba, még inkább csatársorba. Épp a na
pokban egyesült az öt társközség apró 
sportköre, így nyilván nagyobb sikerrel 
veszik majd fel ellenfeleikkel a küzdel
met. A nógrádsápi focistáknak már az ösz- 
szefoáás hozta meg a sikert: bejutottak a 
megyei első osztályba. A foci tehát rend
szeres testedzést biztosít, de idényjelleg
gel a sakkozók is asztalhoz ülnek és a . 
pingpongülőket sem lepi be a por. Ha
nem, ha a környékbeliekkel szeretnének 
egy meccset játszani, "akkor igen csak meg 
kell szervezni az utazást, hiszen például 
Rétság felé naponta mindössze három 
busz indul Nézsáról...

' A vegyes kórusba, amely már szép sike
reket mondhat magáénak, csak kevesen 
juthatnak be. Épp most jártak lemezfel
vételen a Magyar Hanglemezgyártó Vál
lalatnál. Öröm, hogy az idén minden ap
róságot- felvehettek az óvodába. Ahogyan 
mi láttuk, a tágas udvar játékaihoz már 
csak a jó időre várnak a kicsik. Ha fel
kacsintanak az égre, nyilván szlovák nap- 
hívogatót dúdolnak az óvó néni segítségé
vel. De nem csak az óvodában, hanem az 
általános iskolában is nyelvórák frissí
tik a szlovák anyanyelvű emlékezetet, 
a szakikör pedig csiszolja a tudást.

Hol borús az ég, hol meg kisüt a nap • 
Nézsa fölött, de ma ünnep van a faluban.
Itt a búcsú. Már napokkal ezelőtt min
denki lázasan készülődött, sütött-főzött, 
takarított, csinosította a portát. Ilyen
kor még a messzire elszármazottak is ha
zajönnek. „Az idén csak tizenketten le
szünk, de tavaly huszonkettőn vol
tunk..." — legyintett egy kicsiny porta 
idős özvegyasszonya.

Mit is mondhatnánk? Jó mulatást' 
Nézsa!

Irta: Hortobágyi Zoltán 

Fényképezte: Kulcsár József

— „Hej, ha új iskolánk lehetne.. sóhajtoznak a gyerekek. 
Az impozáns Reviczky-kastély mostohán bánik velük.

„Az idén csak 12-en leszünk, de tavaly huszonketten 
tunk”.
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A települést m ár a tizenötödik században említik az okiratok. ö t  község közös tanácsa kapott helyet a faluközpontban felépített modern épületb«*


